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7 Samenvatting 

Samenvatting 

Dit kwalitatieve sociaalwetenschappelijke onderzoek beschrijft of er een mogelijke invloed is 

van zorgboerderijen op de zingeving van deelnemers met een psychische hulpvraag. 

Aanleiding van dit onderzoek vormt de kennislacune op het gebied van (de mogelijke invloed 

van) zingeving binnen de gezondheidszorg en specifiek bij deelnemers aan zorgboerderijen. 

Zorgboerderijen vormen een groeiend zorgsegment. Daarbij streven zorgboerderijen naar 

professionalisering van de zorg. De aanname geldt dat zingeving mogelijk van belang is voor 

het welzijn en functioneren van mensen. Met het oog op de zorgkwaliteit bij zorgboerderijen 

is onderzoek naar zingeving bij zorgboerderijen daarom van belang.  

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een multiple casestudy bij drie zorgboerderijen 

in Nederland. Onderzoek vond plaats middels observatiedagen en interviews met vijf 

hulpverleners en zeven deelnemers. Omdat een psychische hulpvraag aanleiding kan zijn tot 

zingevingsvraagstukken, richt deze studie zich op deelnemers met een psychische hulpvraag. 

Vanuit de bestaande beschrijvingen van zingeving is een tijdelijke werkdefinitie van 

zingeving gevormd, met aandacht voor de alledaagse zinbeleving. Zingeving is 

geoperationaliseerd via de zogenaamde ‘oervragen’ van Anbeek.  

Het blijkt dat de zorgboerderijen een zogenaamde (tijdelijke) ‘gebroken gemeenschap’ 

vormen voor (kwetsbare) deelnemers met een zorgvraag. Binnen deze context geven diverse 

elementen kans op beïnvloeding van de zingeving bij de deelnemers. De dieren op de 

zorgboerderij bieden afleiding en troost bij ervaringen van kwetsbaarheid. Andere mogelijk 

zingevende elementen zijn niet-natuur gerelateerde activiteiten, omgang met andere 

kwetsbare deelnemers, de sfeer van veiligheid en acceptatie voor ieders kwetsbaarheid die 

gemotiveerde hulpverleners scheppen en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling.  

Bij dit onderzoek dient in het vizier gehouden te worden wanneer sprake is van zingeving of 

van een psychologische invloed die kan leiden tot zingeving. Tevens spelen de culturele en 

economische  kenmerken van de onderzoeksgroep een mogelijke rol bij de manier van 

denken en spreken over zingeving. 

Trefwoorden: zingeving, levensvragen, zorgboerderij, zorglandbouw, herstelbeweging, 

psychische hulpvraag 
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De Bron   -  Stef Bos  -  2008
(gedeelten van de liedtekst) 

In het midden van mijn leven 

liep ik door een donker woud. 

Zag geen sterren aan de hemel 

en de liefde liet me koud. 

Was gevangen in verleden 

en ik gaf mezelf niet bloot. 

Ingedekt aan alle kanten. 

Veilig boven in mijn hoofd. 

Kwam toen in een open vlakte. 

Zag de zon sinds lange tijd. 

Zag de bron van mijn gedachten. 

Zag de tegenstrijdigheid. 

Stelde vragen over alles 

Waar ik het antwoord al van wist. 

Zag de schoonheid 

Van de tweestrijd 

in de bron van dat wat is. 

In het midden van mijn leven 

zocht ik naar een nieuw begin. 

Dwaalde ’s nachts langs stille wegen 

door het tegenlicht verblind. 

Hoorde zwarte mensen zingen 

In een taal die ik niet ken. 

Liet daar achter wie ik was 

Om te worden wie ik ben. 

Bron van hemel 

en van aarde. 

En van dat 

wat eeuwig duurt. 

Bron van licht 

liefde. 

Rust  

en vuur. 

Bron van chaos 

en van orde. 

Bron van waanzin 

en geluk. 

Bron van zijn 

Van worden. 

Van leven 

en van lucht. 

Uit: Liedteksten gezongen door Stef Bos 
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Voorwoord 

Opgegroeid op een melkveebedrijf, had ik veel vrijheid, natuur en dieren om mij heen. Van 

kinds af aan merkte ik dat de boerderij mensen aantrok en goed deed. Bijna tien jaar 

geleden kwam er bij mij een bewust zingevingsproces op gang, naar aanleiding van een rake 

burn-out. De ervaring sloeg een gat in mijn levensverhaal en toekomstvisie, maar bleek een 

blessing in disguise. Het deed mij stilstaan bij de zin van de ervaring, bij wat er voor mij 

daadwerkelijk toe deed in het leven en hoe ik dit wilde vormgeven. Het leven op de 

boerderij heeft mij geholpen met het herstel en de betekenisgeving van de burn-out. Ik ging 

op zoek naar een passende nieuwe weg en kreeg een gouden tip voor de UvH. Er volgden zes 

rijke jaren waarin ik mij samen met medestudenten richtte op de theorie en praktijk van 

zingeving, ethiek en het ontwikkelen van professionele vaardigheden met betrekking tot 

persoonlijke begeleiding. Vanuit de combinatie van mijn achtergrond en studierichting 

ontstond interesse in hoe zorgboerderijen kunnen bijdragen aan het welzijn van mensen. De 

scriptie bood mij de kans om mij ruim een half jaar intensief hierin te kunnen verdiepen. De 

scriptie is het slotstuk van deze mooie studietijd. Het heeft voor mij de cirkel rond gemaakt 

en dingen op zijn plek doen vallen: mijn verleden, interesses en toekomstidealen kwamen 

hierin samen. 

Als aandachtsveld voor de scriptie koos ik het kernthema van de opleiding en mijn eigen 

zoektocht: zingeving. Want na al die jaren bleef zingeving op een bepaald niveau ongrijpbaar 

voor mij: het is op zoveel momenten voelbaar in ons leven en een essentiële voorwaarde 

voor ons welzijn, maar zingeving is ook fluïde en moeilijk vat op te krijgen. Nu had ik de kans 

om hier nog eens in te duiken. Bestaande definities van zingeving variëren van zeer 

algemene omschrijvingen tot filosofische verhandelingen. Ik wilde zingeving vertalen naar de 

alledaagse belevingswereld van deelnemers met een indicatie binnen de down to earth 

praktijk van de zorgboerderij. Het leek soms of ik twee uitersten met elkaar wilde verenigen. 

Ik bleek hier niet alleen in te staan: tijdens mijn scriptieproces kwam ik promovendi en 

auteurs tegen die eveneens stoeiden met het dicht bij de mens brengen van die abstracte 

zingeving. 



12 Voorwoord 

Het kunnen vormgeven van de scriptie als eigen project en mijn affiniteit met het 

onderwerp, maakten de scriptietijd tot een zingevende tijd. Het onderzoek maakte mij 

steeds opnieuw enthousiast wanneer ik aan de slag ging.  

Daarbij is het onderzoeksonderwerp relevant. Deze studie past bij veel van de huidige 

maatschappelijke trends: de popularisering van landbouw en platteland bij burgers, 

aandacht voor duurzaamheid, de vraag naar lokale voedingsproducten, resocialisering van 

zorg, een toename aan nevenactiviteiten met een maatschappelijk belang bij landbouw en 

een toenemende aandacht voor zingeving bij zowel burgers als (zorg)instanties.  

Afrondend wil ik verschillende mensen in het zonnetje zetten. Ten eerste wil ik Arjan Braam 

bedanken voor zijn gebalanceerde, positieve en meedenkende begeleiding. Ik wil Rita Vos 

bedanken voor het delen van ons enthousiasme voor zorgboerderijen. Christa Anbeek voor 

het mij verder helpen bij het gebruik van haar ‘oervragen’. Saskia van Goelst Meijer en 

Abdelilah Ljamai voor de opbouwende feedback als meelezers. Wander van der Vaart 

voor de altijd helpende en heldere feedback. Natuurlijk wil ik ook de 

deelnemers bedanken voor het vertellen over hun ervaringen bij de zorgboerderij. 

Zonder jullie was deze scriptie niet mogelijk. Ik wil de zorgboeren bedanken voor het 

delen van hun schaarse tijd. Het was een unieke ervaring om een kijkje achter de 

schermen te krijgen en te zien hoe jullie vanuit idealen gedreven een een warm 

thuis voor mensen van allerlei slag hebben opgebouwd. 

Tenslotte wil ik die mensen bedanken die mijn leven zo verrijken en het zin verlenen. Dank 

je wel pap voor je geloof in mij en het delen van de interesse in de boerderij en 

het ondernemer zijn. Mam bedankt voor je betrokkenheid en hulp waar je kunt. Jullie 

zijn er altijd voor ons met zoveel liefde! Mijn broer en zus voor een kostbare band! 

En natuurlijk mijn lief: bedankt voor wie je bent, voor je liefde, geloof in mij, muziek 

en je creatieve ondernemersgeest. Bedankt voor de vele fijne momenten waarin we 

samen van het leven genieten. Samen gaan wij onze droom verwezenlijken en gaat ons 

paradijs voor mensen die willen genieten of ondersteuning en rust nodig hebben er komen! 

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe! 
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1. Inleiding en probleemstelling

1.1  Inleiding 

Zorgboerderijen winnen aan populariteit in Nederland volgens cijfers van het Centraal 

Bureau voor Statistiek (CBS, 2010). Het aantal zorgboerderijen en de professionalisering zijn 

in opmars en een toenemend aantal mensen wil er zorg ontvangen (Elings, 2011; Hassink, 

2009). Zorgboerderijen lijken dus aansprekend voor zowel zorgboeren als zorgbehoevenden. 

In Nederland hebben onderzoekers zorglandbouw Elings en Hassink veel onderzoek naar 

zorgboerderijen gedaan. Onderzoekers Hassink, Van Dijk en Klein Bramel (2011) geven aan 

dat deze nieuw ontstane zorgconcepten populariteit kennen vanwege onder andere de 

nadruk op de hele en gezonde mens, persoonlijke aandacht en een gezonde, groene 

omgeving en de onvrede over de reguliere zorg waar specialisatie, regelgeving en controle 

overheersen. Daarbij geven Elings (2011) en Hassink (2009)  aan dat zorgboerderijen diverse 

positieve effecten hebben op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied bij uiteenlopende 

cliëntgroepen. Hiermee lijken zorgboerderijen een weldadig alternatief voor reguliere zorg 

aan cliënten. 

Zingeving bij deelnemers binnen deze zorgsetting lijkt echter nog weinig specifiek te zijn 

onderzocht, wanneer hier op internet en in wetenschappelijke catalogi naar wordt gezocht. 

Dit, terwijl zingeving binnen de zorg een actueel thema is. Zo pleit de herstelbeweging voor 

meer aandacht voor zingeving bij het herstel van cliënten (Hassink, Van Dijk & Klein Bramel, 

2011). ZonMW stimuleert momenteel onderzoek naar zingeving in de zorg via een 

uitgebracht signalement over zingeving in de zorg, een aansluitend symposium gehouden op 

18 maart 2016 en subsidies voor onderzoek over zingeving in de zorg, met als reden dat 

aandacht voor de mens en zingeving bijdragen aan de kwaliteit van zorg.1 

Bij de benadering van zorgboeren voor dit onderzoek werd veelvuldig aangegeven dat de 

zorgboeren de laatste tijd in toenemende mate worden benaderd voor deelname aan 

diverse onderzoeken. Onderzoek naar zingeving binnen de zorgboerderijen is wel langzaam 

in opkomst. Zo wordt er vanuit de Wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit 

1 Bron: ZonMw. Verslag symposium. Gevonden op 26 februari op http://publicaties.zonmw.nl/zingeving-in-de-
zorg/ 
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(WUR) een onderzoek gestart naar zingeving (de waarden en drijfveren) bij zorgboeren en 

hoe zij deze zingeving in hun zorgpraktijk vormgeven (Westerink, 2016). Zingeving bij 

deelnemers van zorgboerderijen is nog niet specifiek onderzocht in Nederland. ZonMW en 

de herstelbeweging binnen de GGZ pleiten voor meer aandacht voor zingeving bij patiënten 

binnen de zorgverlening (Hassink, Van Dijk & Klein Bramel, 2011). Dit onderzoek beoogt deze 

gegevens aan te vullen, met als focus zingeving bij deelnemers met een psychische 

hulpvraag aan zorgboerderijen. Deze mensen krijgen wellicht meer dan gemiddeld te maken 

met zingevingsvraagstukken.   

 

1.2  Probleemstelling       
 

1.2.1  Zorgboerderijen in opkomst    
 

Zorgboerderijen zijn in Europa, Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland in opkomst (Care 

Farming UK, 2016; Elings, 2011; Hassink & van Dijk, 2006; Relf, 2006). Nederland loopt hierbij 

aan kop met ruim elfhonderd zorgboerderijen met een gecertificeerd kwaliteitssysteem in 

2016 (Care Farming UK, 2016; Elings, 2011). Dit, terwijl Nederland in 1998 nog vijfenzeventig 

zorgboerderijen huisvestte (Elings, 2011). Deze groei komt ook naar voren in het aantal 

deelnemers: momenteel vinden ruim twaalfduizend mensen van diverse cliëntgroepen 

jaarlijks hun weg naar zorgboerderijen in Nederland (Hassink, 2009). Onder de diverse 

cliëntgroepen vallen onder andere jeugdzorg, mensen met lichamelijke of psychische 

beperkingen, mensen met een psychische hulpvraag (van burn-out tot autisme), ex-

gedetineerden, verslavingszorg, mensen met een eetstoornis of ouderen. De zorg op 

zorgboerderijen wordt in Nederland tegenwoordig beschouwd als een relatief gangbare 

vorm van zorg en vormt een belangrijke speler binnen het zorglandschap (Care Farming UK, 

2016).  

 
1.2.2  Zorgboerderijen: een toelichting 
 

Zorgboerderijen (ook wel zorglandbouw genoemd, of Care Farms als een vorm van Green 

Care) zijn veelal agrarische bedrijven waar ‘cliënten uit de zorg- en welzijnssector terecht 
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kunnen voor dagbesteding, een begeleide werkplek, behandeling of een woonplek’ (Hassink, 

2009, p. 1). De meeste zorgboerderijen bieden dagbesteding.  Meestentijds is het zorgdoel 

het versterken van de zelfredzaamheid, herstel of re-integratie van cliënten (Elings, 2011). 

Bij andere doelgroepen gaat het om langdurige zorgondersteuning.  

 

Zorgboerderijen  kunnen onderling sterk verschillen. Ze variëren bijvoorbeeld in de 

boerderij-grootte, het aantal cliënten, de doelgroep, overnachting of dagbesteding, of de 

boer(in) een zorgachtergrond heeft, aanwezigheid van (on)geschoold personeel en 

aanwezigheid van kwaliteitskeurmerken. Veel zorgboerderijen in Nederland zijn uit 

agrarische bedrijven ontstaan, terwijl andere vanuit zorginstanties zijn ontwikkeld (Care 

Farming UK, 2016). Bij agrarische bedrijven staat de landbouw of veeteelt centraal en vormt 

de zorgfunctie een nevenactiviteit waarmee de boer extra inkomsten genereert. Bij anderen 

vormen de zorgtaken de belangrijkste inkomstenbron.  

 

1.2.3  Het ontstaan van de huidige zorgboerderijen in Nederland 
 

Vanaf de jaren ’50 ontstonden in Nederland therapeutische leef-werkgemeenschappen in 

natuurrijke plaatsen (Elings, 2011). Dit was een trend die was overgewaaid vanuit Engeland 

(Elings, 2011). Rond de jaren ‘60 nam het aantal cliënten dat in tuinen en op boerderijen 

werkten echter weer af, omdat men het onethisch vond om cliënten onbetaald voor dit werk 

in te zetten (Elings, 2011, p. 8). De afgelopen tien jaar nam het aantal zorgboerderijen weer 

toe vanwege een combinatie van ontwikkelingen binnen zorg en landbouw (Elings, 2011).  

Binnen de zorg hebben doorgevoerde wetswijzigingen zoals de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) van 2007, geleid tot een verschuiving van de nadruk op de 

Nederlandse verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving volgens de sociologen 

Tonkens en Newman (2011). Zorg wordt hierdoor gedeïnstitutionaliseerd, terwijl 

arbeidsparticipatie wordt gestimuleerd (Tonkens & Newman, 2011). Zorgboerderijen sluiten 

aan bij deze trend omdat zij een gedeïnstitutionaliseerde vorm van zorg aanbieden in een 

niet-zorg omgeving die is gericht op arbeidsparticipatie bij de boer en waar mogelijk 

arbeidstoeleiding of reïntegratie. Daarnaast geeft een rapport van onderzoekers Groen en 

Rietveld (2000) in opdracht van onderzoeks- en adviesbureau PON over Zorgboeren in 
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Noord-Brabant2 aan dat er door toenemende vergrijzing en lange wachtlijsten bij 

zorginstellingen meer vraag is naar alternatieven of nieuwe vormen van dagbesteding. De 

toename van zorgboerderijen verruimt het aanbod van zorgplekken. 

Binnen de landbouw hebben internationale ontwikkelingen geleid tot schaalvergroting, 

specialisatie, marktwerking en strengere regelgeving voor gewas- en veeteelt (Groen & 

Rietveld, 2000). Dit maakt boeren kwetsbaar. Door lagere opbrengsten in de jaren ’80 moest 

een deel van de boeren hun bedrijf beëindigen (Groen & Rietveld, 2000). Anderen 

ondernamen nevenactiviteiten als extra inkomstenbron, waaronder zorgtaken (Groen & 

Rietveld, 2000). De sterke groei in zorgboerderijen bracht professionalisering met zich mee, 

zoals regionale samenwerkingsverbanden tussen zorgboeren en het instellen van een 

kwaliteits- en cliënttevredenheidssysteem (Elings, 2011).  

De hierboven geschetste ontwikkelingen in de zorg en landbouw, hebben geleid tot 

regelingen die (de overstap naar) een zorgboerderij toegankelijker maken voor cliënten en 

zorgboeren. Zo kan een zorgplek op een zorgboerderij voor cliënten (gedeeltelijk) vergoed 

worden na indicering: via een Persoonsgebonden Budget (PGB), zorg in natura  via een 

AWBZ-toegelaten instelling, een regeling in het kader van arbeids(re)ïntegratie, 

gemeentegelden of een uitkeringsinstantie.3 Zorgboerderijen kunnen daarnaast aanvraag 

doen voor subsidies in het kader van programma’s voor plattelandsontwikkeling of andere 

gelden vanuit organisaties die dergelijke ondernemingen stimuleren (Ibidem). Sinds de 

invoering van de WMO en de verminderde economische groei zijn vergoedingen en 

subsidiëring voor zorgboerderijen en deelnemers echter weer afgenomen.  

 

1.2.4  Meerwaarde van zorgboerderijen voor diverse partijen 
 

Verschillende onderzoekers benoemen een meerwaarde van zorgboerderijen voor diverse 

partijen. Zo haalt Hassink (2009) diverse onderzoeken aan waarin wordt gesteld dat 

zorgboerderijen inspelen op actuele politieke en maatschappelijke trends, zoals de 

deïnstitutionalisatie en vermaatschappelijking van zorg. Groen & Rietveld (2000) beschrijven 

dat er vanwege de vergrijzing bij reguliere ouderenzorg een groeiende krapte aan 

                                                             
2 Bron: Groen, A. & T. Rietveld (2000). Zorgboeren in Noord-Brabant. Wensen en werkelijkheid. Tilburg: PON. 
3 Bron: Federatie Landbouw en Zorg. Financiering. Gevonden op 7 maart 2017 op  
http://www.landbouwzorg.nl/index.php?pagid=61 
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zorgplekken is. Zorgplekken voor (dementerende) ouderen op zorgboerderijen vangen deze 

krapte op volgens hen (Groen & Rietveld, 2000). Zorgtaken vormen voor boeren een (extra) 

inkomstenbron en een nieuwe betekenisvolle maatschappelijke functie (Groen & Rietveld, 

2000). Deelnemers ervaren het werk op de zorgboerderij als zinvol, wat gunstig is voor hun 

zelfwaardering (Hassink, 2009). Daarbij vormt het actief meewerken een mogelijke opstap 

naar reïntegratie (Hassink, 2009). Hiermee sluit een zorgboerderij aan op de politiek 

beoogde empowerment en stimulans naar arbeidsparticipatie van (zwakkere) burgers 

(Hassink, 2009; Tonkens, 2011). Een zorgboerderij komt daarbij tegemoet aan de wens 

onder burgers voor een minder klinische en stigmatiserende zorgsetting met meer 

persoonlijke aandacht, door het bieden van een relatief normale zorgomgeving en 

individueel afgestemde zorg (Elings, 2011; Groen & Rietveld, 2000). Tenslotte kunnen ook 

mantelzorgers baat hebben bij zorgboerderijen, omdat het verblijf van een deelnemer  de 

mantelzorgers (tijdelijk) ontlast van hun zorgtaak.4  

1.2.5  Visies op meerwaarde van zorgboerderijen voor cliënten 

Zorgboerderijen in hun huidige vorm zijn een relatief nieuw fenomeen en onderzoek 

hiernaar staat nog in de kinderschoenen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 

zorgboerderijen een meerwaarde hebben voor diverse cliëntgroepen die zorg willen 

ontvangen of willen reïntegreren (Hassink & Van Dijk (Eds.), 2006). Onder deze 

cliëntgroepen vallen mensen met een fysieke of mentale handicap, verslaving of eetstoornis, 

jongeren met gedragsproblemen, (dementerende) ouderen of mensen met een psychische 

hulpvraag (Hassink & Van Dijk (Eds.), 2006).  

Elings (2011) geeft een overzicht van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve 

onderzoeken die significante positieve effecten vermelden van zorgboerderijen op 

lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn van diverse cliëntgroepen. In een kleinschalig 

onderzoek komt Elings (2011) tot de volgende kwaliteiten die door cliënten worden 

benoemd: 1) de houding van de zorgboer of hulpverleners naar de cliënt, waarbij er 

aandacht is voor wat iemand nog wel kan. Daarbij wordt de relatie met de zorgboer door 

4 Bron: Vermaas, M. (s.a.). Werken bij de zorgboer – een adempauze voor de mantelzorger. Informatieblad 
uitgegeven door Expertisecentrum Mantelzorg 
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cliënten vaak als een prettige en bepalende factor in de zorgondersteuning ervaren; 2) de 

boerderij als sociale gemeenschap; 3) het doen van zinvolle activiteiten; en 4) een groene 

omgeving (p. 50). Uit grootschalig gehouden interviews onder zorgboeren, zorgverleners en 

cliënten door Hassink (2009) komt eenzelfde meerwaarde van zorglandbouw voor diverse 

cliëntgroepen naar voren, inclusief de ‘niet zorg context’ (p. 5). 

 

Voor deze studie naar zorgboerderijen in Nederland, worden als multiple casestudy een 

drietal zorgboerderijen onderzocht. Dit zijn de zorgboerderijen Zonnehoeve (Berlicum), 

Weidelust (Stoutenburg) en De Lindenhof (Soest). Op deze locaties worden hulpverleners en  

deelnemers met een psychische hulpvraag benaderd voor interviews. 

 

1.2.6  De te onderzoeken doelgroep      
 

De eerder genoemde positieve effecten op cliënten kunnen invloed hebben op hun 

zingeving. De rol van zingeving bij cliënten is echter nog niet specifiek onderzocht. 

Volgens het signalement van ZonMw over Zingeving in de zorg (Wijgergangs, Ras & 

Reijmerink (Eds.), 2016) krijgt ieder mens volgens deskundigen bewust of onbewust ‘te 

maken (…) met (aspecten van) zingeving’ (p. 12). Zingeving wordt pas een bewust proces en 

van belang, wanneer men in het leven moeilijkheden tegenkomt volgens onderzoekster Park 

(2010). Wanneer een gebeurtenis niet overeenstemt met iemands wensen, verwachtingen 

en doelen, kan dit leiden tot een bewustwording van zingeving en een noodzakelijk 

zingevingsproces. Ethici Rijksen en Van Heijst (1999) geven eveneens aan dat mensen vaak 

pas na een crisissituatie tot vragen over het ‘waarom’ van gebeurtenissen en levensvragen 

komen.  

De doelgroep heeft wellicht moeilijkheden meegemaakt vanwege hun psychische hulpvraag, 

waardoor zingeving bij hen wellicht een thema vormt. Daarbij hebben zorgboerderijen 

volgens onderzoek door Hassink (2009) en Elings (2011) een positief effect op het geestelijk 

welbevinden. Dit kan wellicht tevens wijzen op een mogelijk effect op zingeving, vanwege de 

relatie tussen welbevinden en zingeving. Omdat het effect van zorgboerderijen op zingeving 

bij deelnemers echter nog niet is onderzocht, richt dit onderzoek zich op deze doelgroep. 
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De doelgroep heeft een psychische klacht of een psychische aandoening. Onder deze 

klachten vallen stoornissen op het gebied van stemming, angst, of persoonlijkheid, 

psychotische stoornissen of ontwikkelingsstoornis zoals ADHD en autisme. De klachten 

tengevolge van deze stoornissen belemmeren tijdelijke of langdurige deelname aan het 

sociale leven, scholing en/of arbeidsleven. De deelnemers aan dit onderzoek hebben zich 

vanwege de psychische klachten of aandoening aangemeld bij een zorgboerderij.  

 

Het is de vraag of een effect van zorgboerderijen op de zingeving van deelnemers te meten 

is. Daarom richt deze studie zich op de antwoorden van deelnemers en betrokken 

hulpverleners, over de mogelijke invloed van de zorgboerderij op de zingeving van de 

deelnemers. Hiervoor worden interviews afgenomen over de subjectieve zinervaring van de 

deelnemers zelf en de visie van hulpverleners over de mogelijke invloed van de 

zorgboerderij op de zingeving bij de deelnemers. Het betrekken van de professionele visie 

van hulpverleners op de zingeving bij hun deelnemers, geeft wellicht een completer beeld 

van een mogelijke invloed, dan wanneer enkel de persoonlijke ervaring van de deelnemers 

met betrekking tot zingeving wordt onderzocht. Naast de interviews vormen enkele 

geanalyseerde observatiedagen een databron voor dit onderzoek. Deze observatiedagen 

hebben echter minder gewicht dan de interviews in dit onderzoek.  

 

1.2.7  Zingeving en zingevingsaspecten    
 

Zingeving kent diverse definities. In veel van de definities komt het streven naar 

betekenisverlening aan het leven en ervaringen hierbinnen terug (Anbeek, 2003; Van der 

Vaart, Arisse, Weijers & Van Elteren, 2015). Wanneer er sprake is van succesvolle bewuste of 

onbewuste zingeving, kan zingeving bijdragen aan het welbevinden (Anbeek, 2013a; 

Baumeister, 1999; Derkx, 2011; Park, 2010; Steger, Frazier, Oishi & Kaler, 2006; Van der 

Vaart, Arisse, Weijers & Van Elteren, 2015; Wijgergangs, Ras & Reijmerink, 2016). Dit maakt 

zingeving tot een belangrijk element voor mensen in het algemeen en specifiek voor mensen 

met psychische klachten omdat zij wellicht meer dan gemiddeld met zinverlies kampen.   

Zingeving geeft in dit onderzoek twee dilemma’s. Ten eerste zijn er vele definities van 

zingeving, die vaak abstract en intellectueel van aard zijn. Ten tweede bestaat zingeving 

volgens diverse auteurs uit diverse onderdelen of aspecten (Anbeek, 2013a; Baumeister, 
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1999; Derkx, 2011; Park, 2010; Rijksen & Van Heijst, 1999; Van der Vaart, Arisse, Weijers & 

Van Elteren, 2015).  Zo geven sociaal psycholoog Baumeister (1999) en filosoof en 

humanistisch denker Derkx (2011) bepaalde zingevingsaspecten aan, waaraan moet worden 

voldaan, wil er sprake zijn van zingeving. Rijksen en Van Heijst (1999) verdelen zingeving 

onder in diverse levensvragen die op kunnen komen na het ervaren van een moeilijke 

gebeurtenis (in dit onderzoek een contrastervaring genaamd). Evenzo geeft theoloog 

Anbeek (2013a) zogenaamde ‘oervragen’ die zij heeft vertaald vanuit de christelijke 

dogmatiek. Deze ‘oervragen’ kunnen bij ieder mens, ongeacht geloof, na een 

contrastervaring op komen (Anbeek, 2013a). Veelal zijn de definities van zingeving en de 

zingevingsaspecten abstract en minder op de menselijke zinervaring toegespitst. Echter, in 

tegenstelling tot de abstracte definities, is zingeving een uiterst menselijk gegeven waar 

ieder mens fundamenteel behoefte aan heeft en onbewust mee bezig is (Derkx, 2011; Van 

Praag, 1978). Daarbij kan zingeving bij veel mensen een bewust proces en persoonlijke 

beleving worden wanneer men ontregelende gebeurtenissen meemaakt (Anbeek, 2013a ; 

Park, 2010; Rijksen & Van Heijst, 1999). Daarom wil dit onderzoek komen tot een voor dit 

onderzoek werkbare definitie en operationalisatie van zingeving die minder abstract is en 

meer aansluit op de beleving van zingeving van de onderzoeksgroep. 

 

1.2.8  Zingeving in de gezondheidszorg      
 

In de Nederlandse gezondheidszorg is er een recent toegenomen belangstelling voor 

zingeving (in de gezondheidszorg ook wel existentiële zingeving, of de geestelijke of 

spirituele dimensie van zorg genoemd). Dit in tegenstelling tot de VS en andere Europese 

landen, waar al langer een focus is op zingeving binnen de gezondheidszorg volgens het 

signalement van ZonMW (Wijgergangs, Ras & Reijmerink (Eds.), 2016). De groeiende 

interesse voor zingeving, komt volgens theoloog Krikilion (2012) door toegenomen nadruk 

op behandelprotocollen en procedures. Aandacht voor zingeving is wenselijk volgens 

ZonMw, want alle zorgverleners krijgen weleens te maken met zingevings-vraagstukken 

binnen hun functie, omdat zij veel in contact komen met mensen die ontregelende 

gebeurtenissen zoals ziekte meemaken, die tot levensvragen leiden (Wijgergangs, Ras & 

Reijmerink (Eds.), 2016).  
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Binnen de herstelbeweging worden herstel en zingeving bij mensen met psychische 

aandoeningen met elkaar verbonden, zoals onder andere bij onderzoeker in de psychologie 

Anthony (1993). De herstelbeweging gaat ervan uit dat het opnieuw betekenis geven aan 

het leven en de ziekte een uniek persoonlijk proces is dat verschillende fases beslaat 

(Spaniol, Wewiorski, Gagne & Anthony, 2009).  

 

1.3  Doelstelling en relevantie 
 

1.3.1  Onderzoeksdoel 
 

Kennisdoel 

Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de mogelijke invloed van zorgboerderijen op 

zingeving bij mensen met een psychische hulpvraag die deelnemen aan een zorgboerderij, 

zoals weergegeven door deelnemers en hulpverleners. Er wordt met het huidige onderzoek 

inzicht verkregen in welke zingevingsaspecten mogelijk worden beïnvloed en of en waarom 

zorgboerderijen dit effect hebben volgens de onderzoeksgroep.  

 
1.3.2  Relevantie 
 

Wetenschappelijke relevantie 

Momenteel is er meer vraag naar en aandacht voor onderzoek naar zingeving binnen de 

zorg, omdat zingeving een belangrijk element is met betrekking tot het welzijn van de 

zorgbehoevende cliënt. Dit onderzoek sluit aan bij de wens tot meer aandacht voor 

zingeving binnen een specifiek zorgdomein: de zorgboerderij. De zorgboerderij is een relatief 

nieuw type gezondheidszorg, dat zich momenteel professionaliseert met betrekking tot 

zorgverlening. Daarbij kent de zorgboerderij een recente stijging in populariteit bij mensen 

die er zorg willen ontvangen. Zodoende is er recentelijk meer aandacht van onderzoekers 

voor deze zorgcontext. Deze studie wil de weinige hoeveelheid onderzoek naar zingeving 

binnen de zorgboerderij uitbreiden. Zingeving lijkt een element dat van belang is voor 
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doelgroepen met een psychische hulpvraag. Mogelijk hebben zorgboerderijen invloed op de 

zingeving van hun deelnemers met een psychische hulpvraag. Zingeving op de zorgboerderij 

en specifiek bij deelnemers met een psychische hulpvraag, is echter nog niet onderzocht. 

Zodoende is er bij dit onderzoek gekozen voor dit onderzoeksonderwerp. Dit onderzoek 

draagt zodoende bij aan de kennisontwikkeling over de uit de data blijkende mogelijke 

invloed van zorgboerderijen op de zingeving bij hun deelnemers met een psychische 

hulpvraag, welke zingevingsaspecten hierbij mogelijk worden beïnvloed en waarom 

zorgboerderijen deze mogelijke invloed hebben. Daarbij geeft dit onderzoek weer, wat een 

mogelijke operationalisatie kan zijn van zingeving en de diverse zingevingsaspecten voor 

deelnemers met een psychische hulpvraag aan zorgboerderijen. 

 

Deze studie sluit tevens aan bij lopend onderzoek binnen de Universiteit voor Humanistiek 

naar humane zorg en een zinvol leven vanuit humanistisch perspectief voor diverse 

doelgroepen in Nederland. Deze studie gaat hierbij specifiek in op Nederlandse burgers met 

een zorgvraag die tijdelijk of langdurig niet (volledig) deelnemen aan de Nederlandse 

(arbeids) maatschappij.  

 

Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek sluit aan bij de wens van ZonMw voor meer onderzoek naar zingeving binnen 

de gezondheidszorg. Door het houden van interviews met hulpverleners en deelnemers over 

zingeving bij deelnemers en de mogelijke rol van zorgboerderijen hierin, komt er meer 

aandacht voor betekenisgeving binnen de zorgboerderij met deelnemers met een psychische 

hulpvraag. Dit kan meer inzicht geven in de mogelijke rol die de zorgboerderij kan spelen 

met betrekking tot zingeving en waar dit verder uitgebreid kan worden. Dit kan bijdragen 

aan verbetering van de zorgkwaliteit en het effect ervan op de deelnemers en verdere 

professionalisering van zorglandbouw. Reguliere zorg kan met dit onderzoek haar kennis 

over zingeving binnen alternatieve zorgvormen verdiepen. Tenslotte kan dit onderzoek voor 

cliënten en naasten inzicht geven in de mogelijke toegevoegde waarde van zorgboerderijen 

met betrekking tot zingeving voor deelnemers. 
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1.4  Vraagstelling en toelichting       
 

Hoofdvraag: 

Hebben zorgboerderijen in Nederland, zoals af te leiden uit de verzamelde data van 

deelnemers met een psychische hulpvraag en hulpverleners op zorgboerderijen, invloed op 

de zingeving van deze deelnemers en zo ja, welke aspecten van zingeving worden mogelijk 

beïnvloed en hoe is deze mogelijke invloed van zorgboerderijen vanuit de verzamelde data 

te verklaren?  

  
Deelvragen:  

1) Hebben zorgboerderijen, zoals af te leiden uit de verzamelde data van deelnemers 

met een psychische hulpvraag en hulpverleners op zorgboerderijen, invloed op de 

zingeving van deze deelnemers?    

2) Welke zingevingsaspecten worden mogelijk beïnvloed bij de deelnemers met een 

psychische hulpvraag op zorgboerderijen?     

3) Hoe is de mogelijke invloed van zorgboerderijen op de zingeving van de deelnemers 

vanuit de verzamelde data te verklaren?      

 

In de hoofd- en deelvragen wordt weergegeven dat dit onderzoek de invloed van 

zorgboerderijen op de zingeving bij deelnemers wil onderzoeken. De onderzoeker geeft 

hiermee weer dat zij geen wetenschappelijke effectmeting doet, maar zich eerder richt op 

het verkrijgen van een wetenschappelijk onderbouwd inzicht in of er, afgeleid uit de data 

van observatiedagen en interviews met hulpverleners en deelnemers, volgens hulpverleners 

en deelnemers een mogelijke invloed is van zorgboerderijen op de zingeving bij deelnemers. 

Wanneer er een mogelijke invloed van zorgboerderijen op de zingeving gevonden wordt, 

tracht de onderzoeker vanuit de data te onderzoeken welke zingevingsaspecten worden 

beïnvloed vanuit de data van de respondenten. Tevens tracht de onderzoeker vanuit de 

verzamelde data een verklaring te geven voor deze mogelijke invloed. Bij het onderzoek 

vormt onderzoek naar wetenschappelijke literatuur rondom het thema het vertrekpunt voor 

de dataverzameling. De deelvragen zijn allen gericht op empirische data, omdat dit bij 

onderzoek naar zorgboerderijen en de zinbeleving van deelnemers de meest gepaste vorm 

van onderzoek is. 
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1.5  Leeswijzer      
 

Zingeving kent uiteenlopende definities van zingeving, niveaus van zingeving en 

zingevingsaspecten. Dit wordt in hoofdstuk 2 toegelicht, waarna wordt gekomen tot een 

werkdefinitie van zingeving en een keuze voor zingevingsaspecten bij de operationalisering 

van zingeving. In hoofdstuk 3 wordt de aanpak van het onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 4 

volgen de resultaten van het onderzoek en de beantwoording van de deelvragen. In 

hoofdstuk 5 wordt de conclusie op de hoofdvraag gegeven, gevolgd door de discussie. De 

bijlagen, waar in de diverse hoofdstukken naar verwezen wordt, staan achterin dit werk. 
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272. Zingeving 

2. Zingeving

Het eerste deel van dit hoofdstuk start met een literatuurverkenning van het begrip 

zingeving, de niveaus van zingeving en het effect van zingeving. Vervolgens wordt er 

gekomen tot een werkdefinitie van zingeving en wordt zingeving bij mensen met een 

psychische hulpvraag belicht. In het tweede deel worden verschillende zingevingsaspecten 

weergegeven, waarna deze tegen elkaar worden afgewogen ten behoeve van de 

operationalisatie van zingeving voor dit onderzoek.  

2.1  Zingeving 

2.1.1  Een eerste verkenning 

Zingeving (meaningmaking, sensemaking) wordt in wetenschappelijke literatuur verschillend 

gedefinieerd. Zingeving is volgens existentiële tradities van centraal belang en vormt een 

primaire motivatie in het leven van mensen, schrijven humanistisch geestelijk begeleiders 

Schuhmann en Van der Geugten (2017). Humanistisch denker Van Praag (1978) noemt 

zingeving in zijn boek over de grondslagen van het humanisme ‘de meest fundamentele 

behoefte van het menselijk bestaan’ (p. 236). Ook Anbeek (2003) noemt zingeving in haar 

boek als iets wat van belang is voor een persoon. Betekenisgeving is daarbij volgens haar 

geen uitsluitend religieuze daad, maar een algemeen menselijk fenomeen, ongeacht religie 

of levensovertuiging (Anbeek, 2003). Hierbij kan alles in het leven ‘betekenis aan het leven 

geven’ (Anbeek, 2003, p. 64). Park (2016) doet onderzoek naar de rol van zingeving binnen 

de gezondheidspsychologie en haalt in haar wetenschappelijke artikel verschillende 

onderzoeken aan ter onderbouwing dat het nastreven van zingeving bij mensen voortkomt 

vanuit de behoefte aan een betekenisvol, begrijpelijk leven waarbij sprake is van 

transcendentie. Ze licht in dit artikel niet toe waar zij met transcendentie op doelt. Derkx 

(2011) schrijft in zijn boek over het levensbeschouwelijke humanisme, dat de mate en wijze 

van betekenisgeving gevolgen heeft voor iemands ‘gevoelens, motivatie en handelen’ (p. 

115).  



 28 2.  Zingeving 

Diverse auteurs beschouwen zingeving als het ervaren van een betekenisvolle samenhang in 

het leven (Alma & Smaling, 2010; Baumeister, 1991; Park, 2010; Van der Vaart, Arisse, 

Weijers & Van Elteren, 2015; Van Praag, 1987). Volgens Baumeister (1991) worden bij 

zingeving (needs for meaning) dingen, gebeurtenissen en relaties op een betekenisvolle 

manier met elkaar verbonden. Volgens Derkx (2011) tracht men bij zingeving de eigen 

ervaringen en het eigen leven binnen ‘een groter verband van samenhangende 

betekenissen’ (p. 116) te plaatsen. Park (2016) spreekt bij zingeving over een 

zingevingssysteem. Onderzoekers in psychologie Alma en Smaling (2010) definiëren 

zingeving als een overkoepelend betekeniskader dat alledaagse bezigheden en ervaringen 

een grotere betekenis geeft en het hier en nu daarmee overstijgt. Onderzoekers Van der 

Vaart, Arisse, Weijers & Van Elteren (2015) zien binnen de diverse definities van zingeving de 

overeenkomst dat zingeving veelal wordt opgevat als ‘een oriëntatiegeheel waarbinnen 

mensen betekenis geven aan hun leven en hun leven als zinvol ervaren’ (p. 7). 

 

Bij zingeving valt de morele beladenheid op: zingeving wordt gevormd door ideeën over 

waarden, over wat wij goed en slecht vinden en wanneer wij een leven goed, mooi en 

waardig vinden (Schuhmann & Van der Geugten, 2017). Deze ideeën zullen wij vervolgens 

trachten na te streven. Ieder mens heeft volgens Baumeister (1991) behoefte aan het idee 

dat het (eigen) leven van waarde is. Al met al is zingeving een uiterst persoonlijke, 

subjectieve aangelegenheid.  

De context waarbinnen zingeving plaats vindt is tevens van belang. Culturen bieden grotere, 

ordelijke ideologische structuren van waarden en normen, aan de hand waarvan mensen 

hun zingeving vormen (Anbeek, 2003; Baumeister, 1991). Onderzoekster en humanistisch 

filosoof Lacuelle (2016) vat in haar proefschrift zingeving op als een dynamisch en relationeel 

proces tussen de persoon en diens context.  

 

2.1.2  Niveaus van zingeving 
 

Baumeister (1991) geeft aan dat mensen goed in staat zijn tot het hebben van een zinvol 

leven, zonder dat zij zich bewust zijn van hun zingeving of hun  levensfilosofie kunnen 

beredeneren. Vanwege de impliciete aard van zingeving, is het daarbij iets waar mensen zich 
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volgens Derkx (2011) ‘nooit helemaal (…) bewust’ (p. 115) van kunnen worden. Dit komt 

terug bij Alma en Smaling (2010) en bij Park (2013), waarbij blijkt dat er sprake is van 

verschillende zingevingsniveaus.  

 

Alma en Smaling (2010) onderscheiden verschillende zingevingsniveaus. Bij alledaagse 

zingeving wordt aan ervaringen en bezigheden een alledaagse betekenis toegekend waar 

niet op wordt gereflecteerd. Wij zijn ons weinig bewust van deze alledaagse zingeving 

wanneer ervaringen zoals bijvoorbeeld de omgang met mensen op een voor ons 

vanzelfsprekende, begrijpelijke en hanteerbare manier verlopen (Alma & Smaling, 2010). Bij 

existentiële zingeving wordt wel gereflecteerd op de zin van een ervaring met betrekking tot 

ons leven, bijvoorbeeld bij een hevig meningsverschil of liefde (Alma & Smaling, 2010). Bij 

een existentiële zingeving probeert men zowel antwoorden te vinden op de waarde en het 

doel van het leven in het algemeen, als op de waarde en het doel van het eigen leven en 

gebeurtenissen hierbinnen (Alma & Smaling, 2010; Schuhmann & Van der Geugten, 2017). 

Hierbij kan gedacht worden aan levensvragen zoals  ‘Wat is het doel van het leven?’, 

‘Waarom overkomt dit mij?’, ‘Wat betekent die ander voor mij?’ en ‘Wie wil ik zijn voor de 

ander?’ of ‘Wat vind ik een goede manier van handelen binnen deze situatie?’ (Alma & 

Smaling, 2010; Schuhmann & Van der Geugten, 2017). De overdenking van deze bewuste 

bevraging van ervaringen geeft existentiële zingeving een cognitief en evaluatief karakter 

(Alma & Smaling, 2010; Schuhmann & Van der Geugten, 2017). De existentiële zingeving 

kent een zogenaamd transcendent aspect:  existentiële zingeving overstijgt het 

onmiddellijke hier en nu (Alma & Smaling, 2010). Bij spirituele zingeving wordt het 

alledaagse leven overstegen vanuit een verlangen en streven naar ‘doorleving en bezieling’ 

(Alma & Smaling, 2010, p. 18).  

 

Park (2013) geeft aan hoe de betekenis die iemand aan specifieke gebeurtenissen geeft 

(situational meaning), interacteert met iemands overkoepelende zingevingskader (global 

meaning) (Park, 2013). Hierbij bestaat global meaning volgens Park (2013) uit:  

1) geloof en overtuigingen over de wereld, cognities ‘about the world, about human nature, 

about one’s self, about God’ (p. 3). Hierbij spelen religie en spiritualiteit volgens Park (2016) 

een unieke rol met betrekking tot de manier waarop mensen betekenis geven aan bepaalde 

gebeurtenissen en tot zingeving komen; 
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2) (levens)doelen en waarden (welke motivatie verschaffen); 

3) een gevoel van zinvolheid, hier spelen emoties een rol, met betrekking tot 

‘comprehensibility, purpose, and mattering’ (p. 3).  

Situational meaning bestaat volgens Park (2013), overeenkomstig met wat Alma en Smaling 

(2010) en Schuhmann en Van der Geugten (2017) zeggen, uit de betekenisgevende vragen 

‘Why did this occur? What are its implications for my life?’ (p. 3). Wanneer een persoon 

diens levenservaringen (situational meaning) op een begrijpelijke, logische manier kan 

plaatsen binnen diens global meaning, zal de zingeving van de persoon grotendeels impliciet 

blijven. De persoon staat dan niet bewust stil bij diens zingevingskader en het 

zingevingsproces vindt veelal automatisch plaats, zoals bij de alledaagse zingeving van Alma 

en Smaling (2010).  

Ook Anbeek (2003) onderscheidt tevens diverse zingevingsniveaus: alledaagse zingeving, 

omvattende zingeving en uiteindelijke zingeving. Er vindt volgens Anbeek (2003) altijd een 

wisselwerking plaats tussen deze verschillende zingevingsniveaus. 

 

2.1.3  Effecten van zingeving 
 

Onderzoekers Van der Vaart, Arisse, Weijers & Van Elteren (2015) halen verschillende 

medisch onderzoekers aan die aangeven dat zingeving een positieve invloed heeft op de 

psychische en fysieke gezondheid. Op psychisch gebied is er meer tevredenheid over het 

leven, een gemotiveerde betrokkenheid op het leven, zelfvertrouwen, psychisch 

welbevinden en een positieve gemoedstoestand (Alma & Smaling, 2010; Park, 2016; Steger, 

Frazier, Oishi & Kaler, 2006). Zingeving draagt bij aan het gevoel van logica en patronen 

tussen gebeurtenissen en een gevoel van controle over onszelf, ons innerlijk, handelen en 

leven (Baumeister, 1991). 

Volgens arts en onderzoeker Huber (Wijgergangs, Ras & Reijmerink (Eds.), 2016) vormt 

zingeving een beslissende factor die mensen door beproevingen heen leidt. Zolang het lukt 

om de betekenisgeving van een ervaring (iemands situational meaning) sluitend te maken 

met de global meaning, wanneer het leven verloopt zoals gehoopt en verwacht en mensen 

betekenis ervaren, is er sprake van welzijn en zinervaring (Park, 2013; Park, 2016). Een 

zingevingskader waar men gebeurtenissen in het leven goed in kan inpassen, kan volgens 
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Anbeek (2003) een richting gevende kracht in ons leven zijn. Zingeving kan (een nieuwe) 

betekenis geven aan het verleden en gebeurtenissen te boven doen komen (Van Praag, 

1978). Het kan betekenis geven aan het heden en aan (verwachtingen in) de toekomst (Van 

Praag, 1978). Dit verschaft de mens volgens Van Praag (1978) geestelijke weerbaarheid bij 

nieuwe of uitdagende gebeurtenissen. 

Op fysiek gebied heeft zingeving tevens een positieve invloed. Huber (In: Wijgergangs, Ras & 

Reijmerink (Eds.), 2016) haalt diverse internationale onderzoeken aan waaruit blijkt dat (een 

geslaagde) zingeving een belangrijke gezondheidsindicator is.  

 

 
2.1.4  Effecten van contrastervaringen en het zingevingsproces     
 

Wanneer een ervaring sterk afwijkt van iemands geloof, overtuigingen, wensen en plannen 

en het sluitend maken van gebeurtenissen binnen het eigen zingevingskader niet langer lukt, 

heeft dit een ontregelend effect op het levensverhaal (Park, 2010). Een dergelijke ervaring 

past niet langer binnen het voor de persoon tot dan toe geldende zingevingskader. Hoe  

onwenselijker de ervaring, hoe groter de ontregeling (Park, 2010). Er ontstaat psychische 

stress en zinverlies (Park, 2010). Een dergelijke ervaring wordt ook wel  een crisiservaring, 

grenservaring of breukervaring genoemd. In dit onderzoek wordt hiervoor de term 

‘contrastervaring’ gehanteerd. Men kan vaak spreken van een contrastervaring, wanneer er 

ingrijpende en min of meer traumatische gebeurtenissen plaatsvinden, zoals het verlies van 

een geliefde, ziekte of een andere ontregelende of tragische ervaring (Park, 2016). Anbeek 

(2013b) verwoordt dergelijke gebeurtenissen als momenten waarop ‘het leven op z’n kop 

staat, minder vanzelfsprekend is als het leek te zijn, en ons voor morele dilemma’s plaatst, 

juist dan doemt de vraag naar zin en betekenis op’ (p. 29).  Door de gebeurtenis(sen) vallen 

de zekerheid, begrijpelijkheid en ‘vanzelfsprekende geborgenheid van het bestaan’ (Anbeek, 

2013b, p. 47) weg. Er komen diverse levensvragen op naar de betekenis van de gebeurtenis 

en de waarde van het (eigen) leven (Rijksen & Van Heijst, 1999; Schuhmann & Van der 

Geugten, 2017). Bij contrastervaringen wordt het herstel van zingeving en het creëren of 

hebben van een functionerend zingevingssysteem van belang (Park, 2010). Een 

zingevingssysteem moet mensen helpen om betekenis te verschaffen aan (ontregelende) 

ervaringen, hun omgeving te kunnen interpreteren en op een goede manier door het leven 
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te kunnen gaan (Park, 2016). Bij een contrastervaring verandert zingeving van een 

onbewuste, automatische betekenisverlening, naar een proces van expliciete, existentiële 

zingeving, waar mensen zich bewust mee bezig gaan houden.  

 

2.1.5  Een werkdefinitie van zingeving voor dit onderzoek       
 

De hierboven weergegeven definities van zingeving variëren onderling. Daarbij zijn het 

tamelijk veel omvattende en abstracte definities, mede omdat de aangehaalde auteurs 

veelal een filosofische insteek omtrent zingeving hebben. Aan de hand van de aangehaalde 

definities, wordt in dit gedeelte een aanzet gegeven tot een mogelijke werkdefinitie van 

zingeving voor dit onderzoek. Hierbij worden de diverse kenmerken van zingeving die de 

aangehaalde auteurs noemen, bij elkaar gebracht en in meer alledaagse bewoordingen 

uitgedrukt, met aandacht voor de belevingsdimensie van zingeving. 

Zo komen wij uit op de volgende tijdelijke definitie van zingeving. 

Zingeving is een unieke, zeer persoonlijke belevingservaring. Zingeving is het zoeken naar en 

de toekenning van een bepaalde betekenis en samenhang aan beleefde gebeurtenissen en 

ervaringen. Op deze manier wordt bij zingeving de onmiddellijkheid van gebeurtenissen 

overstegen. Bij deze toekenning van betekenis en samenhang, put de persoon uit diens 

geheel van waarden (het zingevingskader genoemd) met betrekking tot het leven dat de 

persoon op dat moment heeft. Zingeving is zodoende moreel beladen. Zingeving vindt plaats 

in een voortdurend dialogisch en dynamisch proces tussen de persoon met diens 

zingevingskader en diens ervaringen en context van andere mensen en levensvormen, 

levensbeschouwing(en) en cultuur waarin de persoon zich bevindt. Zingeving geeft de 

persoon een bepaalde zinbeleving bij het leven en beïnvloedt het gevoel en welzijn. 

Zingeving motiveert mensen tot het nastreven en vervullen van bepaalde wensen en doelen 

in het leven, waar op dagelijks niveau vorm aan wordt gegeven in keuzes en handelen.  

 

2.1.6  Zingeving bij mensen met een psychische hulpvraag       
 

Nu er tot een werkdefinitie van zingeving is gekomen, wordt hieronder aandacht besteed 

aan de mogelijke rol van zingeving en contrastervaringen bij mensen met een psychische 
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hulpvraag.  

In de jaren negentig wordt de herstelbeweging ontwikkeld door ‘cliënten en 

consumentenorganisaties in de VS’ (Hassink, Van Dijk & Klein Bramel, 2011, p. 22), waarna 

de herstelbeweging in de Nederlandse GGZ voet aan wal zet. Deze herstelbenadering roept 

op tot aandacht van zorgverleners voor de behoeften van de psychiatrische cliënt, 

waaronder de behoefte aan zingeving (Hassink, Van Dijk & Klein Bramel, 2011). De 

herstelbeweging vormt hiermee een tegengeluid voor de heersende medisch-

wetenschappelijke benadering, die zich enkel richt op symptoombestrijding en verbetering 

van het functioneren (Anthony, 1993). Het persoonlijke herstel loopt niet altijd gelijk aan het 

medische herstelproces. De herstelbeweging richt zich op het de-marginaliseren van 

psychiatrische patiënten, vraaggerichte zorg, empowerment van cliënten en herstel van 

betekenis van hun leven. Onderzoeker in psychologie Anthony (1993) geeft aan dat herstel 

meer inhoudt dan herstel van de ziekte zelf. Het gaat om het loskomen van stigmatisering, 

van behandelingssettings, het effect van werkloosheid en besef van dromen die niet te 

vervullen bleken (Anthony, 1993). Anthony (1993) geeft aan dat dit een zeer persoonlijk, 

uniek en tijdrovend veranderproces is, van:   

changing one’s attitudes, values, feelings, goals, skills, and/or roles. It is a way of 

living a satisfying, hopeful, and contributing life even with limitations caused by 

illness. Recovery involves the development of new meaning and purpose in one’s life 

as one grows beyond the catastrophic effects of mental illness. (p. 527) 

In dit subjectieve proces groeit iemand  voorbij de mentale aandoening en de persoonlijke 

en sociale ontregeling die de aandoening geeft (Anthony, 1993). Er komt acceptatie van de 

beperking(en) en nieuwe betekenissen, doelen en burgerschap (Anthony, 1993). Ondanks 

het unieke proces, is er een fasering in het herstelproces te zien. Verschillende onderzoekers 

benoemen verschillende onderverdelingen van het herstelproces. Zo geven onderzoekers 

Spaniol, Wewiorski, Gagne & Anthony (2009) de volgende fasering van herstel: 

1) overweldigd door de aandoening: centraal staan machteloosheid, gevoel van isolement 

van zichzelf en de omgeving, verwarring, overleving; 

2) worstelen met de aandoening: behalve de angst dat de aandoening weer opduikt, wordt 

de vraag gesteld naar hoe met de aandoening omgegaan kan worden, met het verminderde 

zelfvertrouwen en het zoeken naar de eigen identiteit; 
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3) leven met de aandoening: de angst vermindert, integratie van de aandoening, opbouw 

van nieuwe identiteit, het aangaan van nieuwe contacten; 

4) leven voorbij de aandoening:  de aandoening raakt op de achtergrond, verbinding met de 

omgeving herstelt, capaciteiten worden onderzocht en er is ruimte voor nieuwe 

betekenissen en doelen (p 14).  

Dit (veelal tijdrovende) proces verloopt niet lineair en er kan terugval naar vorige fases 

plaatsvinden. 

Het is mogelijk dat de geïnterviewde deelnemers zich vanwege de psychische hulpvraag in 

één of meerdere fases van herstel bevinden.  

 
2.2  Verschillende zingevingsaspecten en hun mogelijke toepassing 
 

Alle aangehaalde auteurs spreken bij zingeving over een oriëntatiegeheel, zingevingskader of 

zingevingssysteem, waarbij volgens verschillende auteurs diverse onderdelen van zingeving 

zijn te onderscheiden. In de wetenschappelijke literatuur zijn veel van dergelijke 

zingevingsaspecten te vinden. Bij de operationalisatie van zingeving voor de onderzochte 

deelnemers met een psychische hulpvraag, is het van belang om de diverse 

zingevingsaspecten in het vizier te hebben en tot passende zingevingsaspecten te komen. 

Hieronder volgt een weergave van drie verschillende zingevingsaspecten. Hierna volgt een 

verkenning van de zingevingsaspecten in relatie tot dit onderzoek, waarna gekomen wordt 

tot een keuze voor die zingevingsaspecten die aansluiten bij de werkdefinitie van dit 

onderzoek en bij de onderzoeksgroep. Door deze aanpak draagt deze paragraaf een 

explorerend karakter. Er is voor een dergelijke aanpak gekozen, omdat er omtrent zingeving 

en de operationalisering van zingeving nog weinig onderzoek is gedaan en dit onderzoek 

nieuwe paden verkent.  

 

2.2.1  Drie verschillende zingevingsaspecten 
 

Derkx (2011) komt aan de hand van literatuur reviews tot zeven zinbehoeftes, waarvan de 

eerste vier zinbehoeftes afkomstig zijn van Baumeister (1991). Derkx (2011) legt deze 

onderdelen als volgt uit: 
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1) Doelgerichtheid: ‘dat je je leven en activiteiten in het heden weet te verbinden met een 

waardevol iets in de toekomst’ (p. 116).  

2) Morele rechtvaardiging: ‘mensen willen ervaren dat hun handelen en manier van leven 

(inclusief de doelen waar ze naar streven) moreel gesproken juist is, goed is, positieve 

waarde heeft, (…) kan worden gelegitimeerd’ (p. 117).  

3) Eigenwaarde: ‘zelfrespect, erkenning en besef van eigenwaarde (…) dat men zichzelf 

positief kan waarderen’ (p. 118).  

4) Competentie: ‘mensen willen denken, geloven dat ze zelf iets te zeggen hebben over hun 

leven, dat hun leven hen niet zo maar overkomt, maar dat ze er een zekere mate van 

controle over uitoefenen, dat hun eigen keuzes en beslissingen ertoe doen’ (p. 119).  

5) Begrijpelijkheid: ‘mensen hebben er behoefte aan om de werkelijkheid waarin ze leven te 

begrijpen en om gebeurtenissen te verklaren: waarom of waardoor doen [deze 

gebeurtenissen] zich voor?’ (p. 120). 

6) Verbondenheid: ‘behoefte aan contact, vereniging, overgave. Hier ligt het accent op de 

gerichtheid op de ander, en/of het andere en niet op controle, beheersing, dominantie, 

eigenbelang en zelfversterking. Het gaat om laten gebeuren, laten zijn, (…) overgave’ (p. 

121).  

7) Transcendentie: ‘het overstijgen van het alledaagse, het voor de hand liggende, het 

bekende en vertrouwde, het exploreren van en het reiken naar het nieuwe, het andere, het 

onbekende’ (p. 122-123).  

Derkx (2011) geeft aan dat dit laatste aspect lastig te vatten is, maar dat transcendentie in 

de literatuur als een belangrijk aspect van zingeving wordt beschouwd. Bij een internationale 

conferentie over Ageing and Spirituality5 in Edinburgh, op 10 juli 2013, geeft Derkx aan dat 

transcendentie een centraal concept is binnen studies over religie, spiritualiteit en een zinvol 

leven. Derkx (2013) definieert transcendentie hier als een relatieve term: er wordt ‘iets’ 

getranscendeerd. Bij transcendentie gaat de persoon voorbij aan diens persoonlijke 

interesses en voelt zich verbonden met iets groters dan zichzelf. Deze ervaring wordt als 

positief ervaren door de persoon. In plaats van of aanvullend aan deze verbondenheid kan er 

volgens Derkx (2013) sprake zijn van de ervaring van iets anders dan het bekende, gangbare 

of dagelijkse.  

                                                             
5 Bron: Derkx, P. (2013). Ageing and Transcendence: A Humanist Investigation. Gevonden op 7 juni 2017 op 
https://www.slideshare.net/fiopmha/derkx-ageing-andtranscendenceahumanistinvestigation2013 
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Rijksen en Van Heijst (1999) hebben een onderverdeling van zingeving, in de vorm van 

levensvragen . Volgens hen komen hulpverleners zoals maatschappelijk werkers, pastores en 

GGZ-medewerkers veelvuldig in aanraking met cliënten die een moeilijke gebeurtenis of 

contrastervaring hebben meegemaakt en zodoende levensvragen hebben (Rijksen & Van 

Heijst, 1999). Zij bieden deze hulpverleners een handreiking bij het kunnen ondersteunen bij 

levensvragen, door middel van het weergeven van de domeinen waarin de levensvragen zich 

kunnen bevinden. De levensvragen beslaan volgens Rijksen en Van Heijst (1999) de volgende 

zes zingevingsdomeinen: 

1) Existentiële levensvragen: levensvragen rondom het thema ‘Wie ben ik eigenlijk?’ (p. 36). 

Over het eigen bestaan, het eigen wezen, innerlijk, identiteit en karakter. Vragen ‘over hoe 

je zo geworden bent. Over hoe je eigenlijk zou willen zijn’ (p. 36). 

2)  Relationele levensvragen: levensvragen rondom het thema ‘Hoe kijk ik uiteindelijk tegen 

anderen aan?’ (p. 37). Over relaties, over ‘de manier waarop het eigen bestaan is verweven 

met dat van anderen’ (p. 37). 

 3) Temporele levensvragen: levensvragen rondom het thema ‘Hoe kijk ik uiteindelijk tegen 

de tijd aan?’ (p. 39). Over het ‘leven in de tijd’ (p. 39), over ‘begin en eind, over bloei en 

verval, over mijlpalen en onvergetelijke gebeurtenissen’ (p. 39). 

4) Ecologisch-biologische levensvragen: levensvragen rondom het thema ‘Hoe kijk ik 

uiteindelijk tegen de natuur aan?’ (p. 40).  

5) Levensvragen over het menselijk handelen: levensvragen rondom het thema ‘Wat vind ik 

belangrijk als het gaat over het handelen van mensen?’ (p. 42). Deze vraagt raakt aan de 

relationele levensvragen, maar hier staat het handelen centraal. 

6) Levensvragen over beperktheid en eindigheid: levensvragen rondom het thema ‘Hoe kijk 

ik uiteindelijk aan tegen lijden en dood?’ (p. 44). Over lijden en dood. 

 

Anbeek (2013a) benoemt andere vragen omtrent zingeving. In haar boek ‘De berg van de 

ziel’ geeft zij haar invulling van een ervaringsgerichte benadering van zingeving weer. De 

diverse zingevingsvragen die zij benoemt, noemt zij ‘oervragen’. Deze ‘oervragen’ zijn 

onderliggend aan de christelijke geloofsleer en heeft zij vertaald naar vragen over zingeving 

voor de moderne mens, ongeacht geloof. In de kern van elk geloof zijn volgens Anbeek 

(2013a) dergelijke levensvragen te vinden. De ‘oervragen’ zijn volgens haar ook in andere 
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religies te vinden, alhoewel minder systematisch geordend als in de christelijke dogmatiek 

(Anbeek, 2013a). De vertaling van christelijke geloofsvragen maakt dat spiritualiteit, 

religiositeit en transcendentie inherent zijn aan haar vragen. Evenals Rijksen en Van Heijst 

(1999), geeft ook Anbeek (2013a) aan dat levensvragen met name opkomen wanneer men 

ervaringen rondom kwetsbaarheid of contrastervaringen heeft. Zij komt hierbij tot een wat 

andere set met vragen, dan de set van Rijksen en Van Heijst (1999). De vertaling van de 

‘oervragen’ van Anbeek (2013a) luidt als volgt: 

1) ‘oervraag’ naar God: ‘Hoe kunnen we over [en tot] God spreken?’(p. 24). 

Vervangt Anbeek met ‘Van ultiem belang’ (p. 51): ‘Wat is essentieel en van ultiem belang?’ 

(p. 51). 

2) ‘oervraag’ over de schepping: ‘Waar komen we vandaan? Wie of wat is onze oorsprong?’ 

(p. 85). 

Vervanging ‘De natuur die wij zijn’ (p. 85): Hoe ervaren wij onze verbinding met de natuur? 

Wij zijn deel van de natuur, ervan afhankelijk, kunnen ons er deel van een groter geheel in 

voelen, maar kunnen ons ook op onszelf teruggeworpen voelen door natuurgeweld. 

3) ‘oervraag’ naar de mens: ‘Wat is de mens, zijn we lichaam of ziel? (…) Hoe kunnen we 

bijna goddelijk zijn en er toch vaak zo ellendig aan toe zijn?’ (p. 25). 

Vervanging door ‘De mens’ (p. 107): ‘Wie ben ik, wie zijn wij?’ (p. 106) ‘Hoe dienen mensen 

zich tot zichzelf en hun sociale en fysieke omgeving te verhouden?’(106). 

4) ‘oervraag’ naar de verhouding en verzoening tussen God(s offer) en de mens 

(Christologie): ‘Hoe kunnen wij ons verzoenen met het onvolmaakte?’ (p. 26).  

Vervanging door ‘Het is zoals het is’ (p. 131): Hoe kunnen wij als mens ons met het 

onverzoenlijke, onvolmaakte of onomkeerbare verzoenen? 

5) ‘oervraag’ over de Heilige Geest (Pneumatologie). 

Vervanging door ‘Luchtigheid’ (p. 161): ‘Wie of wat troost ons? (…) Wat inspireert ons om op 

te staan en verder te gaan?’ (p. 161). 

6) ‘oervraag’ over de gemeenschap van (on)volmaakten (Ecclesiologie). 

Vervanging door ‘Gebroken gemeenschap’ (p. 181): ‘Hoe kunnen we onszelf in onze 

kwetsbaarheid aan elkaar laten zien? (…) En kunnen we het verdragen om een ander in zijn 

breekbaarheid te zien?’ (p. 181). 
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7) ‘oervraag’ over de voleinding van het leven, de wereld (Eschatologie).  

Vervanging door ‘Toekomst?’: ‘Naar welke toekomst streven wij? (…) Hoe kunnen we vanuit 

de confrontatie met kwetsbaar leven onze toekomst verbeelden?’ (p. 213). 

In dit overzicht is de eerste rubriek, de ‘prolegomena’, uit Anbeeks (2013a) overzicht van 

vertaalde ‘oervragen’ weggelaten. Dit is gedaan, omdat de ‘prolegomena’ een aparte rubriek 

is, waarin er meer wordt ingegaan op de toepassing van levensvragen of zingevingsthema’s, 

dan op de inhoud van een zingevingsthema. 

 

2.2.2  Afweging van de drie zingevingsaspecten 
 

Dit deel is gericht op de verkenning van de drie zingevingsaspecten en de geschiktheid voor 

dit onderzoek. Ten eerste wordt ingegaan op de empirische onderbouwing van de drie 

zingevingsaspecten. Vervolgens wordt er, vanwege de onderzoekslocatie, ingegaan op het 

belang van natuur als apart zingevingsaspect voor dit onderzoek. Transcendentie wordt 

onderzocht als een zingevingsaspect dat volgens diverse auteurs aanwezig moet zijn bij 

zingeving. Hierna wordt ingegaan op de aanwezigheid van in de werkdefinitie naar voren 

komende elementen van zingeving bij de drie zingevingsaspecten. Tenslotte wordt bekeken 

in welke mate de drie zingevingsaspecten aansluiten bij de bevraging van zingeving op de 

zorgboerderij. Na deze verkenning van de drie zingevingsaspecten in relatie tot dit 

onderzoek, wordt gekomen tot een keuze in de te hanteren zingevingsaspecten bij de 

operationalisatie van zingeving. 

 

Empirische onderbouwing van de drie zingevingsaspecten 

Het is van belang om te vermelden dat de zingevingsaspecten van Derkx (2011), Rijksen en 

Van Heijst (1999) en Anbeek (2013a) als operationalisatie van zingeving geen empirisch 

wetenschappelijk vertrekpunt hebben. Het is bij hun verschillende zingevingsbenaderingen 

nog niet empirisch onderzocht of en in welke mate hun zingevingsaspecten de veelzijdigheid 

van zingeving volledig omvatten, of de zingevingsaspecten bruikbaar zijn voor de 

operationalisatie van zingeving bij personen en of de zingevingsaspecten valide resultaten 

geven met betrekking tot zingeving. 
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Wanneer echter naar de overeenkomsten tussen de zingevingsaspecten wordt gekeken, is er  

wellicht sprake van een bepaalde aannemelijkheid en logica voor de benoemde 

zingevingsaspecten. Er is namelijk een grote overlap tussen de drie benaderingen. 

Bijvoorbeeld Derkx’ (2011) zinbehoefte ‘doelgerichtheid’: ‘dat je je leven en activiteiten in 

het heden weet te verbinden met een waardevol iets in de toekomst’ (p. 116). Deze 

zinbehoefte ‘doelgerichtheid’ kan onder andere naar voren komen bij de ‘oervraag’ van 

Anbeek (2013a) naar de toekomst. De temporele levensvragen van Rijksen en Van Heijst 

(1999) komen tevens overeen met de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar de toekomst. Zo 

zijn er vele verbanden tussen de drie verschillende zingevingsbenaderingen. Daarom zijn alle 

drie de zingevingsbenaderingen mogelijk voor de operationalisatie van zingeving.  

 

Natuur als apart zingevingsaspect 

In vergelijking met reguliere zorginstellingen onderscheiden zorgboerderijen zich door de 

centrale aanwezigheid van natuur (waaronder gewas, dieren en een groene omgeving) en 

breder: rust, ruimte en buitenlucht. Natuur vormt daarom wellicht een belangrijk 

zingevingsaspect. Wanneer op internet wordt gezocht naar wetenschappelijke studies naar 

het verband tussen zingeving en natuur, worden echter geen relevante bronnen gevonden. 

Wel zijn er uiteenlopende studies verricht, waaruit een positief verband blijkt tussen uitzicht 

hebben op of het verblijven in de natuur (waaronder buitenlucht) en het menselijk 

welbevinden, geestelijke of lichamelijke gezondheid (Craig, Logan & Prescott, 2016; Hartig, 

Evans, Jamner, Davis & Gärling, 2003; Kaplan, 1995; Maas, 2008; Ryan et al., 2010; Ulrich et 

al., 1991; Wilson, 1984). 

Janssen en Bakker (2007) geven aan dat contact met dieren een verbetering van kwaliteit 

van leven kan geven bij mensen in de GGZ. Het contact met dieren kan beschouwd worden 

als een vorm van sociaal contact, waarbij het verzorgen van de dieren verantwoordelijkheid 

leert en  zelfvertrouwen geeft (Janssen & Bakker, 2007). Daarbij brengt het de persoon in 

een verzorgende rol, ‘in plaats van zelf verzorgd te worden’ (Elings, 2011, p. 48).  

Met betrekking tot zorgboerderijen benoemen Elings (2011) en Hassink en Van Dijk (2006) 

verschillende positieve invloeden van dieren en een groene omgeving op diverse 

cliëntgroepen, zoals fysieke gezondheid (door de beweging die mensen op een zorgboerderij 

hebben) en de ervaring van welzijn. Uit interviews met zorgboeren, hulpverleners en 
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deelnemers bleek dat zij de aanwezigheid van dieren en de ervaring van rust, ruimte en 

natuur belangrijk vonden (Hassink, 2009).  

Vanwege deze uitkomsten over de relatie tussen natuur en welzijn, dient natuur aanwezig te 

zijn als zingevingsaspect bij onderzoek naar deelnemers op een zorgboerderij. Derkx (2011) 

spreekt bij verbondenheid over verbinding met of gerichtheid op ‘het andere’ (p. 121) dan 

zichzelf. Natuur noemt hij niet expliciet als iets wat dat andere kan zijn, maar natuur kan 

wellicht worden beschouwd als ‘het andere’. Rijksen en Van Heijst (1999) en Anbeek (2013a) 

benoemen natuur wel als een apart zingevingselement.  

 

Transcendentie als apart zingevingsaspect 

Alma en Smaling (2010) benoemen het belang van transcendentie bij zingeving. Park (2016) 

geeft aan dat religie en spiritualiteit een belangrijke stimulans tot zingeving en daarmee een 

belangrijk zingevingsaspect kunnen zijn. Derkx (2011) noemt transcendentie als 

zingevingsaspect. Bij Rijksen en Van Heijst (1999) mist transcendentie als zingevingsaspect. 

De ‘oervragen’ van Anbeek (2013a) zijn ontworpen vanuit de christelijke dogmatiek, 

waardoor transcendentie inherent is aan haar ‘oervragen’.  

 

Zingeving als subjectief, dialogisch en dynamisch proces 

In de werkdefinitie van zingeving voor dit onderzoek komt het subjectieve, dynamische en 

dialogische karakter van zingeving naar voren. Derkx (2011) bouwt met zijn zinbehoeftes 

voort op de zinbehoeftes van Baumeister (1991). Baumeister (1991) zegt over zijn eigen 

zingevingsaspecten dat een dergelijk overzicht eerder doet denken aan een ‘existential 

shopping list’ (p. 29): een checklist die tezamen de mate van zingeving weergeeft. Lacuelle 

(2016) geeft aan dat een dergelijk overzicht van zingevingsaspecten een te simplistische en 

kwantitatieve benadering is van een subjectieve betekeniservaring. Lacuelle (2016) 

benadrukt dat zingeving een dialogisch proces is tussen de persoon en diens context: de 

context heeft een grote invloed op het wel of niet kunnen vervullen van iemands behoeften. 

Bij alle drie de zingevingsaspecten van Derkx (2011), Rijksen en Van Heijst (1999) en Anbeek 

(2013a) blijft de invloed van de historische en culturele context op de zingeving van 

personen buiten beschouwing (Lacuelle, 2016).  
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Het subjectieve, dynamische en dialogische aspect van zingeving komt in de benadering van 

Derkx (2011) weinig naar voren. Derkx’ (2011) zinbehoeftes neigen eerder naar definitieve, 

uiteindelijke antwoorden op wat aanwezig moet zijn, wil er sprake zijn van zingeving. Bij de 

vragen van Rijksen en Van Heijst (1999) en Anbeek (2013a) is er meer ruimte voor de 

subjectieve, dynamische en dialogische zinbeleving. Dit komt, doordat er geen benodigde 

zinbehoeftes worden gegeven, maar de zingevingsaspecten in een vraagvorm worden 

gegeven.  Een dialoogmodel laat meer ruimte voor een antwoord dat per persoon kan 

verschillen, waarin verschillende zingevingsaspecten tegelijk kunnen spelen en waarbij de 

antwoorden over zingeving kunnen veranderen gedurende de tijd. 

 

De zingevingsaspecten en de beleving van de onderzoeksgroep 

Het subjectieve belevingselement van zingeving, brengt de aandacht op het aansluiten van 

de zingevingsaspecten bij de beleving van de onderzoeksgroep. De onderzoeksgroep bestaat 

uit hulpverleners en deelnemers. Bij deze paragraaf gaat het om de deelnemers van de 

onderzoeksgroep.  

Met name wanneer er sprake is van een hulpvraag, ervaring van kwetsbaarheid of 

contrastervaringen, komen volgens Anbeek (2013a), Park (2010) en Rijksen en Van Heijst 

(1999) levensvragen op en wordt zingeving veelal een bewust proces. Anders dan bij de 

zinbehoeftes van Derkx (2011), zijn de vragen van Anbeek (2013a) en Rijksen en Van Heijst 

(1999) gevormd met het oog op mensen met een hulpvraag, beleefde contrastervaring of 

ervaring van kwetsbaarheid. Zodoende staat de benadering van Anbeek (2013a) en Rijksen 

en Van Heijst (1999) dichter bij de onderzoeksgroep, dan de zinbehoeftes van Derkx (2011). 

In de werkdefinitie van zingeving komt het alledaagse aspect van zingeving naar voren. 

Zingeving wordt bij Derkx (2011) intellectueel, filosofisch en abstract benaderd. De 

levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999) en de ‘oervragen’ van Anbeek (2013a) zijn een 

minder abstracte en meer eenvoudige, alledaagse verwoording van zingeving. Er is bij de 

levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999) echter nog altijd sprake van een meer 

intellectuele benadering van zingeving, omdat het vraagt naar een uiteindelijke visie op 

zichzelf, de ander, natuur en lijden en dood. Met name de temporele levensvragen en 

levensvragen over het handelen van mensen hebben een filosofisch karakter, die wellicht 

voor de gemiddelde mens moeilijk te beantwoorden zijn en minder aansluit bij iemands 
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dagelijkse en dynamische ervaring van het leven. Anbeeks’ (2013a) ‘oervragen’ gaan meer in 

op de directe dagelijkse ervaring van het leven, door bijvoorbeeld het bevragen van de 

omgang met eigen en andermans kwetsbaarheid, of toekomstverwachtingen. Haar 

zingevingsaspecten zijn belevingsgericht. Hierdoor sluiten deze vragen mogelijk het beste 

aan bij interviews omtrent de ervaring van zingeving in de praktijk van de zorgboerderij. 

 

Keuze van te hanteren zingevingsaspecten in dit onderzoek 

Uit bovenstaande redenaties blijkt dat de ‘oervragen’ van Anbeek (2013a) het beste passen 

bij de onderzoekslocatie, bij dit in dit onderzoek gehanteerde werkdefinitie van zingeving en 

bij de onderzoeksgroep (de deelnemers).   

Natuur vormt bij Anbeek (2013a) een apart zingevingsaspect. Transcendentie is inherent aan 

de ‘oervragen’, vanwege zijn oorsprong in de christelijke dogmatiek. De vraagvorm van de 

‘oervragen’ laat ruimte voor de subjectieve, dynamische ervaring van zingeving. De 

‘oervragen’ zijn ontwikkeld met het oog op mensen die kwetsbare momenten of 

contrastervaringen hebben meegemaakt en sluiten hierdoor wellicht beter aan bij de 

beleving van de onderzoeksgroep. De ‘oervragen’ zijn tevens het meest belevingsgericht van 

de drie zingevingsaspecten, waardoor de vragen wellicht het beste aansluiten bij de 

bevraging van de ervaring van zingeving in de dagelijkse praktijk van de zorgboerderij.  

Vanwege dit alles worden de ‘oervragen’ van Anbeek (2013a) centraal gesteld bij de 

operationalisatie van zingeving in dit onderzoek. De zingevingsaspecten van Derkx (2011) en 

Rijksen en Van Heijst (1999) spelen echter ook, zij het meer zijdelings, een rol bij de 

operationalisatie van zingeving.  
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3.  Onderzoeksopzet en methodologie      

 
In dit hoofdstuk wordt de gehanteerde kwalitatieve onderzoeksmethode van dit 

sociaalwetenschappelijke onderzoek toegelicht. 

 
3.1  Methodekeuze  
 

Volgens methodoloog Creswell (2015) is de kwalitatieve methode het meest geschikt voor 

het achterhalen van ‘detailed perspectives of a few individuals’ (p. 5): het doel van dit 

onderzoek. Socioloog en methodoloog Boeije (2005) licht de kwalitatieve methode toe als 

het leren kennen van het onderwerp vanuit ‘het perspectief van de onderzochte mensen’ (p. 

3), zodat dit perspectief beschreven en wellicht verklaard kan worden. De kwalitatieve 

methode biedt zodoende een persoonlijke benadering van de relatief kwetsbare 

onderzoeksgroep en nodigt hen uit om te vertellen over een persoonlijk, belevingsgericht 

onderzoeksonderwerp.  

Zingeving wordt bij de deelnemers onderzocht in de context zelf, door 1) een observatiedag 

bij iedere zorgboerderij en 2) interviews met a) deelnemers en b) hulpverleners bij de 

zorgboerderijen. Hiermee is het onderzoeksdesign een kwalitatieve multiple casestudy: een 

methode die inzicht geeft in hoe de deelnemers omgaan met een bepaalde kwestie, in dit 

geval zingeving op de zorgboerderij (Creswell, 2015).  

Een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden versterkt de validiteit van een 

onderzoek (Kawulich, 2005). De observatiedagen geven inzicht in de context van de 

deelnemers, waar de interviews op afgestemd worden. Tevens wordt via de 

observatiedagen een ingang verkregen tot beschikbare respondenten en vormt een 

observatiedag een eerste kennismaking met de respondenten en een opmaat naar een 

interview met hen. 
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3.2  Verantwoording respondentkeuze  
 

Zoals in 1.2.6 reeds is toegelicht, richt dit huidige onderzoek zich op de zinbeleving van 

deelnemers met een psychische hulpvraag aan de aan dit onderzoek deelnemende 

zorgboerderijen. Zij kunnen met diverse psychische klachten kampen, die tijdelijke of 

langdurige deelname aan het sociale leven, scholing en/of arbeidsleven in de weg staan. De 

deelnemers uit de onderzoeksgroep zijn tiener of volwassen, man of vrouw, zijn op één 

deelnemer na allen van Westerse afkomst, niet actief religieus, hebben uiteenlopende 

opleidingsniveaus en hebben wel of niet betaald werk (gedaan).  

Om de compleetheid van informatie te vergroten, is het van belang om naast de 

deelnemers, ook hulpverleners over de zingeving bij deelnemers te interviewen. Deelnemers 

kunnen een subjectief gekleurde ervaring van de zorgboerderij en zingevingsaspecten 

hebben. Hulpverleners hebben veelal een getrainde kijk en een meer objectief beeld van 

zingeving bij de deelnemers. Dit kan een completer beeld geven met betrekking tot het 

effect van de zorgboerderij op de zingeving van deelnemers.  

De hulpverleners van de onderzoeksgroep bestaan uit een ongeveer gelijk aantal mannen en 

vrouwen, hebben een leeftijd tussen de dertig en zestig jaar, hebben een mbo- of hbo-

opleiding gedaan, zijn niet actief religieus, van Westerse afkomst en met een leeftijd tussen 

de dertig en zestig jaar. 

Tezamen met de opleiding en zorgvraag van de deelnemers die verderop in figuur 2 staan, 

zijn deze beschrijvingen van de steekproef de descriptieve variabelen. Er kan in gedachten 

gehouden worden dat de onderzochte afhankelijke (uitkomst)variabele zingeving, 

mogelijkerwijs wordt beïnvloed door de Westerse afkomst en genoten opleiding van de 

deelnemers. Wellicht hebben deze onafhankelijke culturele en economische variabelen 

invloed op de manier van denken en spreken over de in deze studie onderzochte 

zingeving(saspecten).  

 

Doordat de zorgboeren deelnemers hebben benaderd voor interviews,  was een selectie van 

respondenten op basis van een gewenste verhouding in aantal mannen/vrouwen, leeftijd of 

beroepsfunctie niet mogelijk. Het aantal afgenomen interviews is afgestemd op de 

benodigde hoeveelheid informatie voor dit onderzoek.  
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3.3  Selectiemethode onderzoekslocaties en respondenten 
 

Aanvankelijk werd gericht op onderzoek bij twee zorgboerderijen met respectievelijk de 

agrarische- of zorgtaken als hoofdinkomstenbron. Dit verschil in takenbalans kan invloed 

hebben op de zingeving bij de deelnemers. De benadering en toezegging van 

zorgboerderijen kostte echter meer tijd dan verwacht. Het inzetten van hulp in de 

benadering van zorgboeren via tussenpersonen vanuit een vereniging of federatie voor 

zorgboerderijen, liep op verschillende manieren spaak. Hierdoor verschoof de aandacht naar 

onderzoek doen bij zorgboerderijen die toezegden. Eén zorgboerderij heeft na een 

kennismakingsgesprek afgezien van verdere deelname. Uiteindelijk hebben zich alsnog 

zorgboerderijen aangemeld met een redelijke diversiteit in de balans van inkomsten uit 

agrarische- en zorgtaken.  

Er is sprake van een doelgerichte selectie van zorgboerderijen en respondenten (Evers, 

2007). De  onderzoeker heeft de onderzoekslocaties via de site www.zorgboeren.nl6 

geselecteerd op het aanbieden van zorg voor deelnemers met een psychische hulpvraag in 

de provincies Utrecht en Noord-Brabant, vanwege de reisafstand tot de woonplaats van de 

onderzoeker. Daarbij werd gericht op zorgboerderijen met dagopvang, een pragmatische 

keuze vanwege de kleine hoeveelheid zorgboerderijen in Nederland die wonen-werken 

aanbieden. Tenslotte moesten de zorgboerderijen in het bezit zijn van het door de Federatie 

Landbouw en Zorg uitgegeven Kwaliteitswaarborg Zorgboeren ‘Kwaliteit laat je zien’, wat de 

professionaliteit en zorgkwaliteit van de onderzochte zorgplek garandeert.  

Er is een mail naar de geselecteerde zorgboerderijen gestuurd, met een algemene uitleg 

over de insteek van het onderzoek en vraag tot deelname (zie bijlage 1). De zorgboerderijen 

die deze mail hebben ontvangen, zijn een week na het verzenden van de mail gebeld door 

de onderzoeker. Hieruit kwamen vijf toezeggingen van zorgboerderijen, waar er later twee 

van afvielen. In de volgende paragraaf worden de uiteindelijk deelnemende zorgboerderijen 

toegelicht. De onderzoeker heeft met alle deelnemende zorgboerderijen een 

kennismakingsgesprek ingepland. Het kennismakingsgesprek vond op de betreffende 

zorgboerderijen plaats. 

                                                             
6 Bron: Zorgboerderij zoeken. Aangesloten zorgboerderijen in Nederland. Gevonden op 13 januari op 
http://www.zorgboeren.nl/zorgboerderijen.php 
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Tijdens en na de kennismakingsgesprekken is er overlegd met de zorgboeren over de insteek 

van het huidige onderzoek, benodigde informatie en onderzoeksgroep, vorm van 

informatieverzameling en werd met de zorgboeren overeen gekomen dat zij de 

onderzoeksgroep benaderden voor interviews. Omdat deelnemers door zorgboeren worden 

beschermd voor te veel contact met mensen van buitenaf, vond er gerichte selectie van 

respondenten plaats. De deelnemende  onderzoekslocaties hebben na het 

kennismakingsgesprek ieder van de onderzoeker een mail ontvangen met een korte uitleg 

over de insteek van het interview, de gewenste doelgroep voor dit onderzoek (zie bijlage 2 

voor een voorbeeld van één van deze verstuurde mails) en een toestemmingsverklaring (zie 

bijlage 3). Aan de hand van deze mail hebben de zorgboeren deelnemers en hulpverleners 

op hun zorgboerderij benaderd voor deelname. Na het nabellen van de zorgboeren over 

welke toezeggingen van respondenten (hulpverleners en deelnemers) er waren gekomen, 

vonden er verschillende contactmomenten per zorgboerderij plaats om de tijdstippen voor 

observatiedag en interviews vast te stellen.  

 

3.4  Deelnemende zorgboerderijen 
 

Het Landelijke kwaliteitssysteem voor Zorgboerderijen7 geeft zes typen zorgboerderijen. 

Deze geven de gradaties in verhouding van agrarische- en zorgtaken weer, zoals te zien in de 

tabel in figuur 1 over ‘Typen zorgboerderijen’. 

De drie in deze studie onderzochte zorgboerderijen, kunnen in grote lijnen onder een 

bepaald type zorgboerderij vallen: 

- Zonnehoeve is een bedrijf met manege, pensionstalling voor paarden en 

zorgboerderij. Deze drie takken beslaan ieder een ongeveer gelijk deel van de 

inkomsten. Hierdoor valt Zonnehoeve onder zorgboerderij type 4. 

- Zorgboerderij Weidelust heeft voor ongeveer 70% inkomsten uit de zorgtaken met 

resterende inkomsten uit melkvee en activiteiten zoals zalenverhuur, cursussen en 

paardrijles. Weidelust valt zodoende onder zorgboerderij type 5.  

                                                             
7 Bron: Hassink, J., S. Meijerink, B. Rotmensen, C. de Smet (2000). Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Concept 
2.0. 
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- Boerderij De Lindenhof is een melkveeboerderij met zorgtaken en valt onder 

zorgboerderij type 2/3. 

Hieruit blijkt dat er in dit onderzoek alsnog onderzoek wordt gedaan bij een variatie in typen 

zorgboerderijen. Uitgebreidere informatie per zorgboerderij staat in bijlage 4. De namen van 

de zorgboerderijen zijn vervangen door fictieve namen.  

Voor dit onderzoek zijn acht deelnemers en vijf hulpverleners geïnterviewd. De kenmerken 

van de onderzoeksgroep staan in de tabel in figuur 2 over de ‘Onderzoeksgroep en 

kenmerken’. Om de anonimiteit zoveel mogelijk te waarborgen, zijn de namen van de 

hulpverleners en deelnemers gefingeerd en wijken de leeftijden wat af van de werkelijke 

leeftijd.  
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Figuur 1: Typen zorgboerderijen 

Zorgboerderij  
Type 1 

Zorgboerderij 
Type 2 

Zorgboerderij 
Type 3 

Zorgboerderij 
Type 4 

Zorgboerderij 
Type 5 

Zorgboerderij 
Type 6 

Hoofdinkomstenbron Agrarisch Agrarisch Agrarisch en deels 
zorg 

Agrarisch en zorg Zorg en deels 
agrarisch 

Zorg 

Aantal cliënten ≤ 3 ≤ 3 ≥ 3 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 

Type cliënten Relatief zelfstandig, 
werken mee 

Relatief zelfstandig, 
werken mee 

Dagelijkse 
werkzaamheden 

Begeleiding nodig Zorgbehoevend Zorgbehoevend 

Tijdsinvestering boer Minimaal, externe 
begeleiding 

Toeziend oog Meer aandacht Interne en evt. 
externe begeleiding 

Intern door 
begeleiders, veel 
aandacht voor 
(ontwikkeling) 
activiteiten en 
werkaanbod of 
commercieel 
product 

Zorgpersoneel 

Aanpassingen boerderij Gericht op fysieke 
toegankelijkheid 

Gering Kantine, apart 
sanitair, eventueel 
andere 
voorzieningen 

Kantine, apart 
sanitair, eventueel 
andere 
voorzieningen 

Kantine, apart 
sanitair, evt. 
kantoor of 
gespreksruimte 

Boerderij is 
onderdeel van 
zorginstelling en 
aangepast op zorg 
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Figuur 2: Onderzoeksgroep en kenmerken 

Naam Zorgboerderij Rol Gender Leeftijd Opleidingsniveau Zorgvraag Ontvangen / gegeven 
zorg 

Jochum Zonnehoeve Deelnemer Man 25 jaar Beroepsopleiding Burn-out Vrijwilligerswerk 

Leonard Zonnehoeve Deelnemer Man 55 jaar Academisch Autisme, hoogbegaafd Dagbesteding / 
vrijwilligerswerk 

Heleen Zonnehoeve Hulpverlener Vrouw 31 jaar Hbo / Individuele begeleiding 

Marlies Zonnehoeve Hulpverlener Vrouw 33 jaar Hbo / Individuele- en 
groepsbegeleiding 

Django Weidelust Deelnemer Man 33 jaar Speciaal onderwijs Licht verstandelijke beperking Dagbesteding 

Jesse Weidelust Deelnemer Man 30 jaar Speciaal onderwijs Licht verstandelijke beperking Dagbesteding 

Maurice Weidelust Deelnemer Man 19 jaar Beroepsopleiding Moeilijk lerend, communicatie Dagbesteding 

Rianne Weidelust Deelnemer Vrouw 24 jaar Speciaal onderwijs Licht verstandelijke beperking Dagbesteding 

Emma Weidelust Hulpverlener Vrouw 55 jaar Mbo / Zorgondersteuning 

Daan De Lindenhof Deelnemer Man 30 jaar Middelbaar onderwijs Autisme Dagbesteding 

Denise De Lindenhof Hulpverlener Vrouw 35 jaar Mbo / Zorgondersteuning 

Bas De Lindenhof Hulpverlener Man 38 jaar Hbo / Zorgondersteuning 
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3.5  Dataverzameling 

3.5.1  Uitvoering en verwerking observatiedagen 

Tijdens de observatiedagen werd een eerste algemeen beeld verkregen van de 

onderzoekslocatie, de deelnemers, de zorg en activiteiten. De aandacht van de 

observatiedagen lag bij het observeren van houding, woorden en bezigheden van 

deelnemers met een psychische hulpvraag op de betreffende zorgboerderij en het contact 

tussen deelnemers en hulpverleners of andere aanwezigen. Tijdens de observatiedagen zijn 

veldnotities gemaakt. Deze zijn uitgewerkt in verslagen. Deze verslagen verschillen wat van 

thick descriptions zoals deze binnen de antropologische onderzoeksmethoden worden 

gemaakt. Dit heeft met name te maken met de kleinere hoeveelheid details die in de 

verslagen zijn beschreven in vergelijking met wat bij thick descriptions gebruikelijk is. Deze 

keuze heeft te maken met de ruime hoeveelheid interviews die meer informatie geven met 

betrekking tot het onderzoeksonderwerp en de beschikbare tijd voor dit onderzoek. De 

observatiedag-verslagen zijn niet toegevoegd in de bijlagen vanwege mogelijke 

herleidbaarheid van de gegevens tot de persoon. De verslagen zijn desgewenst opvraagbaar 

bij de onderzoeker. 

3.5.2  Opbouw van de interviews en interviewlocatie 

Type interviews: diepte-interviews met topiclijst 

Aan de hand van het theoretisch kader in hoofdstuk 2 en de observatiedagen zijn semi-

gestructureerde vragenlijsten voor diepte-interviews opgesteld (Evers, 2007). Deze diepte-

interviews worden bij iedere deelnemende persoon afzonderlijk afgenomen. Er zijn 

vragenlijsten voor hulpverleners (bijlage 5) en deelnemers (bijlage 6) gemaakt. Dit, omdat er 

bij de deelnemers met een mogelijke variëteit aan scholing en abstractieniveau rekening 

gehouden dient te worden. 
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In hoofdstuk 2 is beredeneerd dat voornamelijk de ‘oervragen’ van Anbeek (2013a) worden 

gebruikt bij de operationalisatie van de zingevingsaspecten in de interviews. Vanwege de 

thematische vragen, is het boommodel het meest geschikt. De verschillende 

zingevingsaspecten worden hierbij in hoofdvragen vervat, waarbij wordt doorgevraagd 

wanneer dit relevant is (Evers, 2007). Op deze manier krijgt elk zingevingsaspect eenzelfde 

gewicht.  

De ‘oervragen’ zijn iets anders in volgorde dan Anbeek (2013a) ze weergeeft. Dit kwam een 

logische opbouw ten goede: te starten met vragen die dichter bij de dagelijkse beleving van 

de persoon liggen, naar meer overkoepelende vragen. Zo werd er niet gestart met de vraag 

‘van ultiem belang’, maar met ‘de natuur die wij zijn’ en ‘de mens’. Na ‘het is zoals het is’, 

komt ‘gebroken gemeenschap’, hierna ‘luchtigheid’, ‘van ultiem belang’ en ‘toekomst?’. Zo 

ontstaat er een logische lijn van vragen over wie de persoon is, naar vragen over moeilijke of 

kwetsbare ervaringen. Vervolgens wordt gevraagd naar het hoopvolle: naar bronnen van 

troost en inspiratie, wat voor de persoon van ultiem belang is en toekomstdoelen. In bijlage 

7 staat een specifiekere uitleg van de opzet van de interviews. 

Bij de vragenlijst is een bijbehorende topiclijst opgesteld. Dit is een conversatiehulp bij het 

stellen van de vragen. Deze staan in bijlage 5 en 6 in het groen, als hulp bij het interviewen. 

De topiclijst biedt alternatieven voor de centrale begrippen in de hoofdvragen, die 

‘aansluiten bij het referentiekader van de respondent’ (Evers, 2007, p. 35). Bij deze 

alternatieven is geput  uit de overlap van het betreffende zingevingsaspect van Anbeek 

(2013a) met bepaalde levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999) en de zinbehoeftes van 

Derkx (2011). In bijlage 5 en 6 staat vermeld, met welke levensvragen van Rijksen en Van 

Heijst (1999) en zinbehoeftes van Derkx (2011) de ‘oervragen’ overlap hebben. Zo wordt 

getracht om tot een zo compleet mogelijke benadering van zingeving bij de deelnemer te 

komen. Mogelijk komen deze topics naar voren tijdens de interviews.  De verwijzingen naar 

de bij de topics behorende auteurs zijn in de gebruikte vragenlijsten voor de interviews eruit 

gehaald, ten behoeve van het behoud van overzicht tijdens het interview. 

Interviewlocatie 

Enkele interviews zijn afgenomen tijdens een observatiedag. De interviews vonden plaats op 

een rustige plek op het terrein van de zorgboerderijen. Voorafgaand aan de interviews 
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tekenden de respondent en onderzoeker de toestemmingsverklaring. Hierin verklaart de 

onderzoeker de op audio opgenomen gegevens van dit interview discreet en anoniem te 

verwerken in dit onderzoek en stemt de respondent in met het mogen gebruiken van de 

gegevens van dit interview voor dit onderzoek. 

Keuze in aantal vragen 

In de eerste twee afgenomen interviews (bij een hulpverlener en een deelnemer), waren 

vragen over zinbehoeftes van Derkx (2011) opgenomen die een mogelijke aanvulling 

vormden op Anbeeks’ (2013a) ‘oervragen’. Deze vragen waren als extra ingevoegd, mocht 

hier nog tijd voor zijn in het interview (zie bijlage 7). Het doel was om te kijken  hoe deze 

vragen werden opgepakt en of deze mogelijk als aanvulling op de ‘oervragen’ gebruikt 

konden worden.  

Bij beide interviews bleken de vragen van Derkx (2011) echter minder goed begrepen en 

beantwoord te kunnen worden door de respondenten. Daarbij kwam het met deze extra 

vragen tot een te groot aantal vragen en een te lange duur van het interview. Daarom zijn bij 

de overige interviews de bovenstaande vragen weg gelaten en zijn alleen de ‘oervragen’ 

nagevraagd.  

3.6  Dataverwerking en -analyse 

De verslagen van de observatiedagen en de transcripten van de interviews worden apart van 

elkaar in drie stappen geanalyseerd. Van de observatiedagen zijn direct erna verslagen 

geschreven om zo min mogelijk vertekening te krijgen, maar omdat de observatiedagen niet 

op audio opgenomen zijn, is er vertekening bij de verslaglegging mogelijk. De interviews zijn 

wel opgenomen en letterlijk getranscribeerd. De interviews zijn vanwege de 

teksthoeveelheid niet toegevoegd in de bijlagen. De interviews zijn desgewenst opvraagbaar 

bij de onderzoeker. Daarom kennen deze twee databronnen een verschillende waarde.  

De analyse vindt plaats met het kwalitatieve analyseprogramma Atlas.ti, zodat er goede 

bekendheid met de gegevens in relatie tot de theorie ontstaat. Via open codering, axiale 

codering en selectieve codering wordt van de breedte van de teksten, gestructureerd 

toegewerkt naar een smallere rangordening. Op deze manier kan van de hoeveelheid data 
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gekomen worden tot het weergeven van de resultaten. Synchroon aan het coderingsproces 

verloopt het noteren van relevante zaken of relaties die de onderzoeker bij de analyse 

opmerkt. Deze worden aan het eind van het coderen verwerkt in de resultaten. 

De eerste open codering is het verbinden van de fragmenten aan een bijbehorende code of 

thema (Boeije, 2005). Deze codes komen uit de voor het coderen opgestelde codeboom, die 

bestaat uit belangrijke begrippen uit het theoretisch kader in hoofdstuk twee (een 

deductieve methode). Tevens zal de onderzoeker met het oog op de hoofd- en deelvragen 

andere belangrijke fragmenten linken aan codes die de onderzoeker ontdekt in de data zelf 

(een inductieve methode) (Boeije, 2005). Op deze manier laat de onderzoeker zich niet te 

zeer sturen door de vooraf opgestelde codeboom en kunnen mogelijke andere 

(onverwachte) resultaten opgemerkt worden. Bij de open codering van de observatiedag-

verslagen en interviews, zijn er twee codebomen verkregen. 

Vervolgens bij het axiaal coderen wordt de tekst niet meer gecodeerd, maar worden de 

codes gestructureerd. Er wordt in iedere codeboom bekeken waar coderingen overlappen 

en samengevoegd kunnen worden, zoals ‘dieren bieden structuur’ en ‘dieren bieden ritme’ 

samengevoegd zijn in de code ‘dieren bieden structuur’.  De codes die bij eenzelfde thema 

horen, zijn vervolgens samengevoegd in zogenaamde overkoepelende ‘familiecodes’, zoals 

‘leren samenwerken’ en ‘ontstaan vriendschappen’ samengevoegd zijn in de familiecode 

‘Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: omgang met andere mensen’. 

Tenslotte worden bij selectief coderen de citaten gefilterd met het oog op de hoofd- en 

deelvragen. Niet relevante codes zijn verwijderd. 

Het resultaat van dit codeerproces, de codeboom van de observatiedag-verslagen en 

interviews, is weergegeven in bijlage 8 ‘Codeboom van de observatiedag-verslagen’ en 

bijlage 9 ‘Codeboom van de interviews’. Tijdens dit codeerproces worden notities gemaakt 

van zaken die de onderzoeker opvallen in de informatie. Deze worden in de resultaten 

verwerkt. De resultaten worden geïllustreerd met gecodeerde tekstfragmenten.  
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3.7  Kwaliteit van onderzoek 

De kwaliteit van onderzoek hangt af van de validiteit en betrouwbaarheid. De combinatie 

van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden levert de grootste kans op valide en 

betrouwbare resultaten. Vanwege het tijdsbestek van het onderzoek is er echter een keuze 

gemaakt voor de meest passende methode voor het onderzoeksonderwerp en de 

onderzoeksgroep: de kwalitatieve methode.  

3.7.1  Validiteit 

Dit onderzoek is gebaseerd op twee vormen van kwalitatief onderzoek, namelijk interviews 

en observatiedagen als een (gematigde) vorm van participerende observaties. Deze vormen 

sluiten het beste aan bij het onderwerp van onderzoek, de onderzoeksgroep en de 

onderzoekscontext. In combinatie met literatuurstudie kan dit de interne validiteit verhogen 

(Boeije, 2005). Het is mogelijk dat bij herhaling van de interviews, de respondenten andere 

antwoorden geven: mensen kunnen gedurende de tijd van gedachten veranderen (Boeije, 

2005).  

De resultaten uit deze studie kennen een verminderde generaliseerbaarheid, omdat er in 

Nederland een grote verscheidenheid is tussen zorgboerderijen, het type zorg dat zij 

aanbieden en de typen deelnemers. Daarbij is deze studie te klein voor het kunnen doen van 

generalisaties. Echter, omdat er in deze studie drie verschillende typen zorgboerderijen zijn 

onderzocht (zoals beredeneerd vanuit de tabel in figuur 1), kan er wel een hypothese 

ontstaan over het mogelijke effect van zorgboerderijen op de zingeving van deelnemers met 

een psychische hulpvraag.  

3.7.2  Betrouwbaarheid    

Gedurende het onderzoek is steeds gelet op en gewerkt vanuit de relatie tussen de 

doelstelling, de onderzoeksmethodiek en verslaglegging. Iedere bron, redenatie en keuze 

voor de methode van dataverzameling is toegelicht en onderbouwd. Mogelijk zwakke 

punten zijn hierbij zoveel mogelijk benoemd. Op deze manier kunnen andere onderzoekers 
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de redenatie op grond van de aangehaalde bronnen en data nagaan en de betrouwbaarheid 

ervan vaststellen.  

De spreiding van type zorgboerderijen in deze studie is relatief groot. Desondanks is  

verzadiging van informatie bij ieder type zorgboerderij moeilijk te verkrijgen, omdat er maar 

één zorgboerderij per type is onderzocht.  

Audio opnames zijn bij de observatiedagen niet mogelijk. Hierdoor is een letterlijke 

weergave van de ervaringen van de observatiedagen niet mogelijk. Enige vertekening van 

deze data is hierdoor mogelijk. Daarom zijn de data van de observatiedagen apart 

geanalyseerd en is er een andere waarde aan toegekend dan die van de letterlijk 

getranscribeerde interviews.  

 

3.7.3  Rol van de onderzoeker      

 

De onderzoeker heeft gedurende het onderzoek een grote rol gespeeld met betrekking tot 

de selectie van relevante databronnen en de dataverzameling. De onderzoeker heeft een 

humanistische insteek van zingeving gekozen: zingeving toepasbaar voor elk mens, ongeacht 

geloof. De keuze hiervoor is in de probleemstelling onderbouwd. Daarbij heeft de 

onderzoeker het onderwerp van studie gekozen vanuit een persoonlijke interesse en 

achtergrond. De onderzoeker heeft de hypothese dat zorgboerderijen van waarde zijn voor 

de zingeving van deelnemers. Deze hypothese heeft de onderzoeker gedurende het 

onderzoek zoveel mogelijk losgelaten. Er is steeds gestreefd naar een open, neutrale 

houding en een kritische benadering van de waarde van de geraadpleegde literatuur en 

verkregen data. De redenaties en resultaten zijn verschillende malen gecheckt bij diverse 

kenners op het gebied van onderzoek, ‘oervragen’ en zingeving. Met deze aanpak is getracht 

om de betrouwbaarheid van de uitkomsten van dit onderzoek te vergroten.  

Bij een persoonsgericht onderzoek kan het interessant zijn om de persoonlijke ervaringen 

van de onderzoeker te lezen, omdat dit mogelijk gedachten oproept bij de lezer met 

betrekking tot het onderzoeksonderwerp. Deze persoonlijke gevoelens, ideeën of inzichten 

kunnen echter niet op de empirische data betrokken worden. Daarom worden deze 

bevindingen in tekstvakken weergegeven, onder het kopje ‘Persoonlijke bevindingen van de 

onderzoeker’. Deze korte teksten geven een sfeerimpressie van de zorgboerderijen, tezamen 
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met de foto’s tussen ieder hoofdstuk. Bij de foto’s zijn enkel objecten en dieren 

gefotografeerd, vanwege de anonimiteit van hulpverleners en deelnemers.  
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4.  Resultaten      
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het empirische deel van het onderzoek 

weergegeven. Eerst worden de resultaten van de observatiedag-verslagen en interviews 

apart weergegeven en met elkaar vergeleken. Met citaten worden de resultaten 

geïllustreerd en verhelderd. Persoonlijke bevindingen van de onderzoeker staan vermeld in 

tekstvakken.  

 

4.1  Het codeerproces 
 

De observatiedag-verslagen en interviews zijn gecodeerd aan de hand van de 

zingevingsaspecten van Anbeek (2013a). Ondersteunend aan de codes van Anbeek (2013a) is 

er tevens gecodeerd met de zingevingsaspecten van Derkx (2011) en Rijksen en Van Heijst 

(1999). Tijdens het codeerproces ontstonden naast de zingevingsaspecten ook andere codes. 

Deze aanvullende codes zijn specifieker dan de bredere zingevingsaspecten, waardoor er 

wellicht nog andere informatie uit naar voren komt. In veel gevallen zijn de aanvullende 

codes tezamen met de zingevingsaspecten toegekend aan dezelfde fragmenten. Eén quote 

kan zodoende meerdere codes bevatten. 

Bij zowel de observatiedag-verslagen als de interviews komt naar voren dat de 

zorgboerderijen niet alleen voor deelnemers, maar ook voor ouders/gezinnen en 

hulpverleners een bepaalde waarde hebben. Dit is te zien in de verschillende familiecodes in 

de codebomen in bijlage 8 en 9. Al kan dit interessante informatie bevatten omtrent de 

betekenis van zorgboerderijen voor diverse betrokkenen, vanwege de focus van dit 

onderzoek op de deelnemers, worden de ouders/gezinnen en hulpverleners echter buiten 

beschouwing gelaten bij de weergave van de resultaten. 
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4.2  Resultaten van de observatiedag-verslagen 
 

Onderstaand, in figuur 3 ‘Overzicht van codes en frequenties van de observatiedag-

verslagen’, staat het schematische overzicht van de codes en hoeveel deze voorkomen voor 

de observatiedag-verslagen. De codes staan op volgorde van grootte: op volgorde van het 

aflopend aantal quotes dat onder de familiecodes valt. In figuur 3 zijn alleen bij de 

zingevingsaspecten de bijbehorende subcodes weergegeven, vanwege het grotere belang 

van de zingevingsaspecten voor deze studie. Van de aanvullende codes worden enkel het 

aantal subcodes en quotes vermeld. 

Aan de hand van figuur 3 worden de resultaten van de observatiedag-verslagen besproken. 

Omdat niet alle ‘oervragen’ van Anbeek (2013a) uit observaties te destilleren zijn, worden de 

resultaten van de observatiedag-verslagen besproken aan de hand van vier thema’s die 

prominent naar voren komen in de observatiedag-verslagen. Dit zijn de thema’s: 

aanwezigheid van dieren/natuur, activiteiten voor de deelnemers, persoonlijke ontwikkeling 

en betrokkenheid bij de zorgboerderij. Door deze indeling zijn er enkele zingevingsaspecten 

die niet worden benoemd, omdat deze buiten het bestek van de thema’s vallen en daarbij 

een lage frequentie aan quotes bevatten. De thema’s worden per zorgboerderij besproken. 

Hier worden in een enkel geval de frequenties van de codes weergegeven, omdat het hier 

een uitzondering qua aantal codes betreft. In 4.2.4 worden de belangrijkste resultaten van 

de zorgboerderijen met elkaar vergeleken. Hierbij worden de frequenties van de 

belangrijkste codes besproken.  

In 4.2.5 wordt aan de hand van de resultaten een diagram met overzicht en toelichting 

gegeven van de verbanden die tussen de thema’s en de zingevingsaspecten in de 

observatiedag-verslagen voor komen. Dit geeft een overzicht van de patronen. 
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Figuur 3: Overzicht van codes en frequenties van de observatiedag-verslagen 
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4.2.1  Resultaten observatiedag Zonnehoeve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de observatiedag bij Zonnehoeve komen relatief veel zingevingsaspecten naar voren. Dit 

wordt weergegeven in onderstaande. 

 

Aanwezigheid van dieren/natuur 

De aanwezigheid en omgang met dieren en specifiek paarden brengen veel 

zingevingsaspecten voort bij Zonnehoeve, wat ook in de andere thema’s naar voren komt. 

Voor de deelnemers lijkt de betekenis van Zonnehoeve met name samen te hangen met de 

omgang met paarden tijdens hun dagbesteding en individuele begeleiding. Verschillende 

deelnemers vertellen tijdens de observatiedag dat zij graag op Zonnehoeve zijn en met de 

paarden bezig zijn. Volgens hulpverlener Heleen groeien de kinderen door hun omgang met 

pony’s. Heleen vertelt over een meisje van ongeveer zeven jaar, dat zij moeite heeft met 

keuzes maken, vanwege onzekerheid. Door paard te rijden, leert zij duidelijk te zijn naar een 

pony, deze de baas te zijn en moet zij zelf kiezen welke kant zij op gaat tijdens het rijden. 

Tijdens deze individuele begeleiding gaan de deelnemers op aanwijzingen van Heleen 

opdrachten met een pony uitvoeren of rijden ze op een pony. Tijdens de observatiedag 

stimuleert Heleen een onzeker meisje om met grote lichaamsbewegingen een pony te laten 

rennen. Na ongeveer een kwartier, gaat het meisje langzaam over van twijfelende naar grote 

gebaren, waar de pony meer op reageert. Na de individuele begeleiding met kinderen, gaat 

Heleen met hen bij de cavia’s en konijnen kijken en laat hen deze aaien.  

Persoonlijke bevindingen van de onderzoeker 

Ik heb om 10.00 uur afgesproken voor de observatiedag van deze dag bij 
Zonnehoeve, die tot 16.00 uur duurt. Als ik de kantine in loop, is het er 
drukker dan ik had verwacht rond deze tijd. Er zijn een stuk of vijftien 
ouders en kinderen met caps op en paardrijlaarzen aan. Er wordt druk 
heen en weer gelopen, gepraat of naar elkaar geroepen. In de paardrijbak 
aan de linkerkant van de kantine zie ik een groep kinderen die les krijgen 
van een man. De kleine kinderen rijden op grote paarden voor hun lengte. 
Ze rijden achter elkaar aan. Aan de andere kant van de kantine rijdt een 
enkel meisje op een paard. Ze krijgt privéles. Daar loopt ook hulpverlener 
Heleen met een witte pony. Ik loop die dag met Heleen mee. 
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Een deelnemer die begeleiding krijgt op Zonnehoeve, Lynn, is volgens Heleen gegroeid in de 

communicatie met mensen. Lynn bevestigt dit. De communicatie met paarden heeft haar 

hierin geholpen. Lynn vertelt dat ze door samenwerking met de paarden is gegroeid en heeft 

geleerd over leiderschap (observatiedag Zonnehoeve, 1 april 2017). 

In bovenstaande komen opvallend veel codes voor van de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) 

over de ‘natuur die wij zijn’ (10 quotes), de ecologisch/biologische levensvragen (10 quotes) 

van Rijksen en Van Heijst (1999) en de zinbehoeftes van Derkx (2011) naar verbondenheid 

(met de dieren) (10 quotes). Het contact met dieren brengt daarbij de zinbehoefte 

‘transcendentie’: overstijging van zichzelf of de hulpvraag via contact met dieren. Een 

voorbeeld van deze transcendentie is dat deelnemer Lynn via het contact met paarden is 

gegroeid in communicatie met mensen, wat een hulpvraag van het meisje is. Tevens brengt 

het ‘luchtigheid’: een ‘oervraag’ van Anbeek (2013a). 

Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van dieren bij Zonnehoeve een duidelijke invloed heeft op 

meerdere zingevingsaspecten, waaronder met name de zingevingsaspecten omtrent natuur.  

 

Activiteiten voor de deelnemers 

Zonnehoeve stemt haar activiteiten met deelnemers en paarden af op wat de deelnemers 

volgens de hulpverleners nodig hebben. Zo gaan zij een activiteit die Lynn op Zonnehoeve 

tegen betaling kan doen, op hun website aanbieden. Tevens organiseert Zonnehoeve eens in 

de zoveel tijd een show met paarden die alle deelnemers, klanten en hulpverleners mogen 

helpen voorbereiden en waar zij aan mee mogen doen. Lynn vertelt dat de show waaraan zij 

laatst heeft meegedaan op Zonnehoeve, haar zelfvertrouwen heeft gegeven (observatiedag 

Zonnehoeve, 1 april 2017). Een andere activiteit voor de deelnemers vormt het kunnen 

doorgroeien naar vrijwilliger bij Zonnehoeve. Dit lijkt een doel te zijn dat de deelnemers 

graag nastreven.  De activiteiten vinden veelal plaats door omgang met dieren. Hierin komt 

de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar ‘de natuur die wij zijn’, de ecologisch/biologische 

levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999) en de zinbehoeftes verbondenheid met dieren 

en transcendentie van zichzelf via dieren van Derkx (2011) naar voren. 

In deze op de deelnemer afgestemde activiteiten, komen diverse zingevingsaspecten naar 

voren: Anbeeks (2013a) ‘oervraag’ naar de ‘toekomst?’ en ‘luchtigheid’. Derkx’ (2011) 
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zinbehoefte aan doelgerichtheid, eigenwaarde en competentie en transcendentie van 

zichzelf door de gerichtheid op een (toekomstige) activiteit. 

Persoonlijke ontwikkeling 

Volgens Heleen hebben veel van de deelnemers van Zonnehoeve een hulpvraag omtrent een 

laag zelfbeeld of hun functioneren in de maatschappij. In dergelijke hulpvragen rondom groei 

in zelfvertrouwen, leren meedraaien in de maatschappij en arbeidstoeleiding komt Derkx’ 

(2011) zinbehoefte voor competentie, eigenwaarde en doelgerichtheid naar voren. Tevens 

komt in de omgang met onzekerheid de ‘oervraag’ ‘gebroken gemeenschap’ terug en de 

existentiële levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999). Bij de begeleiding worden 

deelnemers gestimuleerd tot groei of het bereiken van doelen. Dit gebeurt veelal door 

omgang met paarden, waarin de ‘oervraag’ ‘de natuur die wij zijn’, de ecologisch/biologische 

levensvragen en de zinbehoeftes verbondenheid met dieren en transcendentie van zichzelf 

via contact met dieren terug komen. Bij de individuele begeleiding worden de deelnemers 

door Heleen gestimuleerd om na te denken over hun toekomst. Hierin komen de ‘oervraag’ 

van Anbeek (2013a) over de ‘toekomst?’ en de zinbehoefte aan doelgerichtheid van Derkx 

(2011) terug.  

Betrokkenheid bij de zorgboerderij 

Gedurende de observatiedag valt op dat deelnemers, klanten en hulpverleners veel contact 

met elkaar hebben en met elkaar lachen. Heleen geeft aan dat er in vergelijking met andere 

maneges minder verloop is. Dit is volgens haar een teken van de band die de klanten met 

Zonnehoeve hebben. Volgens haar is Zonnehoeve een minimaatschappij waarin de 

deelnemers kunnen leren en groeien. De show die Zonnehoeve eens in de paar jaar 

organiseert draagt hier aan bij. Zonnehoeve komt hiermee tegemoet aan de zinbehoefte van 

Derkx (2011) naar verbondenheid met een bepaalde context of diens mensen en dieren en 

de relationele levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999). De verbondenheid met de 

dieren verwijst opnieuw naar de ‘oervraag’ ‘de natuur die wij zijn’, de ecologisch/biologische 

levensvragen en de zinbehoeftes verbondenheid met dieren en transcendentie van zichzelf 

via contact met dieren. 
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4.2.2  Resultaten observatiedag zorgboerderij Weidelust 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bij de observatiedag bij Weidelust komen minder zingevingsaspecten voor. Dit komt in 

onderstaande naar voren. 

 

Aanwezigheid van dieren/natuur 

De aanwezigheid en omgang met dieren en specifiek de paarden of koeien brengen veel 

zingevingsaspecten met betrekking tot natuur en dieren voort bij zorgboerderij Weidelust. 

Zo vertelt een deelnemer enthousiast over zijn paarden. Een andere deelnemer geeft aan 

dat ze graag bij de koeien is, omdat ze hier mee kan knuffelen en stoeien (observatiedag 

Weidelust, 6 april 2017). Wanneer er een kalfje wordt geboren, wordt er een deelnemer 

gevraagd om het kalfje een naam te geven. Dit kalfje is dan ‘van’ deze deelnemer. Sommige 

deelnemers geven aan dat zij zich meer dan met de andere dieren verbonden voelen met  

‘hun’ kalfje.  

In bovenstaande komen de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) over de ‘natuur die wij zijn’, de 

ecologisch/biologische levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999) en de zinbehoeftes van 

Derkx (2011) naar verbondenheid (met dieren of een ‘eigen’ kalfje) en transcendentie (van 

zichzelf via contact met de dieren) naar voren. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van dieren 

bij Weidelust invloed heeft op de zingevingsaspecten omtrent natuur. Er zijn echter ook 

uitzonderingen. Zo is er een jongen die zegt liever met machines dan met dieren bezig te zijn.  

 

Persoonlijke bevindingen van de onderzoeker 

Als ik om 9.00 uur het terrein van Weidelust op loop, op weg naar hulpverlener 
Emma, kom ik onderweg diverse deelnemers tegen die verschillende richtingen 
uit lopen. Ze hebben allemaal overalls en laarzen aan en lopen met een hark, 
bezem of kruiwagen in de hand. Onderweg hebben ze kort contact met andere 
deelnemers die zij tegen komen. Het werk is al in volle gang op de 
zorgboerderij: de koeien moeten gemolken en gevoerd worden.  
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Activiteiten voor de deelnemers 

Een deelnemer vertelt enthousiast over zijn hobby: radio-opnamen maken in een studio 

voor een radiozender. Tijdens de open dag van de zorgboerderij in juni zal hij een uitzending 

vanaf de locatie verzorgen en de muziek draaien. Hij kijkt hiernaar uit.  

In deze op de deelnemer afgestemde activiteiten, komen diverse zingevingsaspecten naar 

voren: Anbeeks (2013a) ‘oervraag’ naar ‘luchtigheid’ komt naar voren bij de deelnemer over 

de radio-opnamen, evenals competentie en doelgerichtheid van Derkx (2011). Veel van de 

taken zijn diergericht, wat verwijst naar de ‘oervraag’ ‘de natuur die wij zijn’, de 

ecologisch/biologische levensvragen en de zinbehoeftes verbondenheid met dieren via 

dierverzorging en transcendentie van zichzelf via dierverzorging. 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

Diverse deelnemers geven aan, dat zij door hun werk op Weidelust, leren om taken te doen 

waar zij geen zin in hebben. Zoals het vervangen van het voer van de koeien. Dit verwijst 

naar de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) over ‘het is zoals het is’. Het beslaat tevens de 

zinbehoefte van Derkx (2011) naar doelgerichtheid, zoals de afronding van een taak, 

competentie om de taak te volbrengen en transcendentie van voor- of afkeur voor taken. 

Sommige taken waar de deelnemers van leren zijn diergericht, wat verwijst naar de 

‘oervraag’ ‘de natuur die wij zijn’, de ecologisch/biologische levensvragen en de 

zinbehoeftes verbondenheid en transcendentie. 

 

Betrokkenheid bij de zorgboerderij 

Twee deelnemers geven aan dat hun voorkeur voor de besteding van hun tijd of werk niet 

perse uitgaat naar de zorgboerderij. Daarnaast valt het bij Weidelust op, dat er veel 

verschillende deelnemers in de groep zijn: rustige en drukke deelnemers. Enkele deelnemers 

geven hierover aan dat zij op rustige plekken gaan zitten, om niet overspoeld te raken door 

het drukke gedrag van andere deelnemers. De deelnemers bij Weidelust lijken zodoende 

minder blijk te geven van betrokkenheid bij de zorgboerderij. 
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4.2.3  Resultaten observatiedag boerderij De Lindenhof 

Bij de observatiedag bij De Lindenhof komen relatief veel zingevingsaspecten naar voren. Dit 

wordt in onderstaande weergegeven. 

Aanwezigheid van dieren/natuur 

De aanwezigheid en omgang met dieren brengen veel zingevingsaspecten met betrekking 

tot natuur en dieren voort bij De Lindenhof. Op de vraag van de onderzoeker aan twee 

deelnemers of zij graag op de zorgboerderij zijn, vertellen zij dat zij graag met de dieren 

bezig zijn. De oudste van deze twee deelnemers geeft de onderzoeker uit eigen beweging 

een rondleiding op de boerderij. Hij vertelt dat hij sinds zijn werk op de zorgboerderij 

verschillende activiteiten omtrent koeien is gaan doen in zijn vrije tijd en zich verdiept in 

koeien. De deelnemer deelt uit eigen beweging zijn kennis van koeien met de onderzoeker. 

Hij gaat hiermee door, totdat  Bas naar hem roept om de rondleiding te stoppen, omdat het 

al even lunchtijd is.  

In bovenstaande komen veel codes voor van de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) over de 

‘natuur die wij zijn’, de ecologisch/biologische levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999) 

en de zinbehoeftes van Derkx (2011) naar verbondenheid (met de dieren) en transcendentie 

(overstijging van zichzelf via contact met de dieren). Het contact  met dieren is daarbij een 

‘luchtigheid’ voor deelnemers: een ‘oervraag’ van Anbeek (2013a). Hieruit blijkt dat de 

Persoonlijke bevindingen van de onderzoeker 

Als ik om 9.00 uur het terrein van De Lindenhof op loop, zijn er al een 
aantal deelnemers in de stal met melkkoeien aan de slag. Hulpverlener 
Bas, waar ik naar op zoek ben, is bij de deelnemers. Ze melken de 
koeien. Enkele andere deelnemers zijn in de andere schuren.  

Als ik met Bas praat, komt er een meisje naar mij toe gelopen die wat 
verstandelijk beperkte trekken in haar gezicht heeft. Bas zegt mij dat ze 
even gedag komt zeggen. Het meisje vraagt of ik vandaag blijf en of ik 
niet haar eten afpak straks. Want, vertelt ze, dat hadden anderen 
weleens gedreigd om te doen en dat vindt ze niet leuk. Ik verzeker haar 
dat ik dat niet zal doen. 
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aanwezigheid van dieren bij De Lindenhof een duidelijke invloed heeft op meerdere 

zingevingsaspecten, waaronder met name de zingevingsaspecten omtrent natuur. 

Uit het observatiedagverslag van De Lindenhof komt zodoende naar voren dat contact van 

deelnemers met dieren veel zingevingsaspecten bevat.  

Deze zingevingsaspecten worden wat gematigd door de uitspraak van een jonge deelnemer 

dat hij nog liever dan met dieren, met machines en houtbewerking bezig is. 

 

 

 

 

 

Activiteiten voor de deelnemers 

Bij De Lindenhof vinden er diverse activiteiten plaats omtrent houtbewerking. Veel van de 

activiteiten rondom houtbewerking zijn een gezamenlijk project van alle deelnemers, 

waarbij allerlei gebruiksvoorwerpen worden gemaakt. De hulpverleners helpen hen hierbij:  

Bas wijst mij op een robuust uitziende, ruw houten, gelakte tafel die in een van de 

schuren staat. Deze hebben de deelnemers gezamenlijk gemaakt. Later vertelt Bas 

dat er bij het maken van de tafel gekeken is naar waar iedereen zich mee bezig wilde 

en kon houden. Zo werd het maken van de tafel een gezamenlijk werkstuk, waarbij 

iedereen een klusje had dat bij diegene paste. Hulpverlener Denise wijst nog meer 

dingen aan die gemaakt zijn van hetzelfde steigerhout, zoals een paar hoge 

verrijdbare bloembakken, de aanbouw aan de hooiberg, een grote hondenmand en 

verschillende geverfde vogelhuisjes. De deelnemers wijzen de onderzoeker 

gedurende de observatiedag ook op deze projecten en geven aan dat zij aan het 

maken ervan hebben bijgedragen. (Observatiedag De Lindenhof, 7 april 2017) 

Met betrekking tot Derkx’ (2011) zinbehoeftes, komt in deze op de deelnemers afgestemde 

projecten de doelgerichtheid en competentie terug. De gezamenlijke houtbewerking kan een 

moment van verbondenheid (Derkx, 2011) geven met elkaar en mogelijk transcendentie 

Persoonlijke bevindingen van de onderzoeker 

Net voor de lunchpauze is er een mannelijke deelnemer aangesloten. Hij 
trekt actief en met een lach een rode overall aan en heeft een rode boeren 
sjaal om zijn nek. Hij maakt gebaren naar zijn overall en zegt opgewekt 
dingen tegen de mensen om hem heen. Ik kan niet verstaan wat hij zegt, 
omdat hij binnensmonds praat. 
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(Derkx, 2011) door de overstijging van zichzelf en eventuele eigen moeilijkheden door de 

afleiding die de houtbewerking biedt. De resultaten van de houtbewerking lijken de 

deelnemers trots te maken, wat kan bijdragen aan hun eigenwaarde (Derkx, 2011).  

 

Persoonlijke ontwikkeling 

Een deelnemer geeft aan dat hij op de boerderij leert om taken te doen waar hij geen zin in 

heeft, zoals het zand van de kuil scheppen. Het leren doen van een taak die moet gebeuren, 

houdt verband met de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) over ‘het is zoals het is’ en de 

zinbehoefte naar competentie van Derkx (2011). Het beslaat tevens de zinbehoefte naar 

doelgerichtheid zoals de afronding van een taak en competentie om de taak te volbrengen. 

Hulpverlener Denise zegt altijd de mogelijkheden van de deelnemers te benadrukken, 

waardoor deelnemers erachter komen dat zij meer kunnen dan zij dachten. In het 

stimuleren van inzet van en inzicht in eigen mogelijkheden, wordt ingegaan op de 

‘oervragen’ van Anbeek (2013a) naar ‘de mens’ (het beeld dat de deelnemer van zichzelf 

heeft, in relatie tot de omgeving) en ‘luchtigheid’ (door de troost of inspiratie) die inzicht in 

mogelijkheden kan bieden. Tevens hebben deze stimulans en inzicht in mogelijkheden 

invloed op de existentiële levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999). Tevens kunnen 

deze stimulans en inzicht in mogelijkheden wellicht inspelen op wat ‘van ultiem belang’ is 

voor deelnemers, zoals de zinbehoefte naar eigenwaarde en competentie.  

 

Betrokkenheid bij de zorgboerderij 

Er is gedurende de observatiedag veel en gemoedelijk contact tussen hulpverleners en 

deelnemers. De hulpverleners kijken mee, wanneer de deelnemers iets maken voor de 

aankleding van de zorgboerderij. Tijdens de pauzes wordt er met elkaar gepraat en gelachen. 

Twee deelnemers nemen mij gedurende de observatiedag uit eigen beweging mee op een 

rondleiding op de zorgboerderij en wijzen mij dingen aan. Hulpverlener Denise vertelt dat de 

hulpverleners nastreven om De Lindenhof een tweede thuis voor de deelnemers te laten 

zijn. Met name omdat sommige deelnemers geen echt thuis hebben. Een deelnemer vertelt 

dat hij sinds zijn deelname aan de zorgboerderij, activiteiten onderneemt rondom koeien. 

Hulpverlener Bas vertelt dat De Lindenhof met opzet een kleine zorgboerderij is, waarbij bij 

de deelnemers bij aanmelding wordt bekeken of zij binnen de groep en bij de hulpverleners 
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passen. Deze zaken stimuleren mogelijk de verbondenheid met de context, mensen of 

dieren: een zinbehoefte van Derkx (2011). Tevens komen in deze betrokkenheid de 

relationele levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999) naar voren.  

4.2.4  Vergelijking resultaten van observatiedag-verslagen 

Uit de resultaten van de observatiedag-verslagen blijkt, dat veel zingevingsaspecten bij de 

verschillende thema’s terug komen. Zo kan ‘luchtigheid’ bij het thema ‘Aanwezigheid van 

dieren/natuur’ voor komen, maar ook bij ‘Activiteiten voor de deelnemers’. Dit geldt voor 

veel van de zingevingsaspecten. Hieruit blijkt dat de zingevingsaspecten met elkaar 

verweven zijn: binnen verschillende thema’s kunnen dezelfde zingevingsaspecten terug 

komen.    

Tijdens de observatiedagen komen beduidend meer zinbehoeftes van Derkx (2011) naar 

voren (met 85 quotes in totaal), dan de ‘oervragen’ van Anbeek (2013a) (37 quotes in 

totaal). De levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999) komen met 27 quotes in totaal het 

minst voor. Terwijl alle zingevingsaspecten van Derkx (2011) en Anbeek (2013a) terug 

komen, komen van Rijksen en Van Heijst vier van de zes zingevingsaspecten voor.  

De meest voorkomende zinbehoeftes van Derkx (2011) zijn verbondenheid (23 quotes), 

competentie (21 quotes) en transcendentie (15 quotes). Een mogelijke voorzichtige 

verklaring hiervoor, is dat de zinbehoeftes van Derkx (2011) specifieker zijn en daardoor 

wellicht directer te herkennen zijn tijdens observaties, dan de ‘oervragen’ van Anbeek. De 

‘oervragen’ zijn wellicht minder zichtbaar bij observaties en meer geschikt om te bevragen in 

interviews. 

Bij verbondenheid en transcendentie, gaat het veelal om een verbondenheid met dieren en 

transcendentie van zichzelf via contact met dieren. In lijn hiermee komt bij Anbeek (2013a) 

de ‘oervraag’ ‘de natuur die wij zijn’ (14 quotes) duidelijk naar voren. Daarbij komen bij 

Rijksen en Van Heijst (1999) de ecologisch/biologische levensvragen in een even grote mate 

(14 quotes) naar voren. Hierin wordt duidelijk dat de aanwezigheid van dieren op de 

zorgboerderijen een grote rol speelt. De dieren op de zorgboerderijen blijken een belangrijke 

kans te bieden op beïnvloeding van de zingeving bij de deelnemers. Hier wordt hieronder 

per thema op in gegaan. De familiecode ‘betekenis zorgboerderij voor deelnemers’ komt 
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hiernaast veel naar voren in de observatiedag-verslagen: er zijn 19 subcodes met tezamen 

38 quotes uit de observatiedag-verslagen die hieronder vallen. Dit geeft aan, dat deelnemers 

veel verschillende betekenissen aan de zorgboerderij verbinden, zoals een tweede thuis of 

het hebben van een dagritme.  

 

Aanwezigheid van dieren/natuur 

Bij de zorgboerderijen komen veel zingevingsaspecten omtrent natuur en dieren voor.  Zo 

komt ‘De natuur die wij zijn’ het meest naar voren van alle zingevingsaspecten van Anbeek 

(2013a). Het gaat hierbij om de verhouding van de deelnemers met betrekking tot natuur of 

dieren op de zorgboerderij. De ecologisch/biologische levensvragen komen bij de 

zorgboerderijen het meest naar voren van alle zingevingsaspecten van Rijksen en Van Heijst 

(1999). Hierbij gaat het tevens om de aanwezigheid van of omgang met dieren op de 

zorgboerderijen. Het zingevingsaspect ‘verbondenheid’ komt bij alle zorgboerderijen het 

meeste naar voren van alle zingevingsaspecten van Derkx (2011). Het gaat in de meeste 

gevallen om een verbondenheid van deelnemers met natuur of dieren op de zorgboerderij. 

Een andere veel gebruikte code van Derkx (2011), ‘transcendentie’, komt eveneens veel naar 

voren in relatie tot natuur: de deelnemers geven aan zichzelf op bepaalde wijze te 

overstijgen via contact met dieren of dierverzorging. De ‘oervraag’ naar ‘luchtigheid’ komt 

terug in de troost die de omgang met dieren aan deelnemers geeft. 

Zonnehoeve heeft  van alle zorgboerderijen de meeste zingevingsaspecten op het gebied 

van dieren. Wellicht komt dit, doordat de hulpverleners op Zonnehoeve bij de individuele- 

en groepsbegeleiding van deelnemers de paarden veelvuldig inzetten. 

Uit deze vergelijking kan gesteld worden dat de aanwezigheid van natuur en dieren naar 

voren komt als een element op de zorgboerderijen dat de meeste invloed heeft op diverse 

zingevingsaspecten bij de deelnemers. Dit komt in de hierna volgende thema’s eveneens 

terug. Specifiek de zingevingsaspecten met betrekking tot verbondenheid en natuur/dieren 

worden beïnvloed op de zorgboerderijen.  
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Activiteiten voor de deelnemers 

Wanneer de zorgboerderijen activiteiten voor de deelnemers organiseren, komt dit ten 

goede aan veel zingevingsaspecten bij de deelnemers. Veelal hebben de activiteiten (zoals 

deelname aan een show, dierenverzorging of houtbewerking) effect op de zinbehoeftes van 

Derkx (2011) aan eigenwaarde, doelgerichtheid, competentie en transcendentie en de 

‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar ‘luchtigheid’. Bij de activiteiten komt opnieuw het 

belang van de aanwezigheid van dieren naar voren. 

Persoonlijke ontwikkeling 

De zorgboerderijen leren de deelnemers competenties (Derkx, 2011), zoals 

doorzettingsvermogen bij taken die gedaan moeten worden, functioneren in de 

maatschappij en het stimuleren van geloof in eigen mogelijkheden. Dit komt ten goede aan 

diverse zingevingsaspecten bij deelnemers, zoals de zinbehoeftes eigenwaarde, 

doelgerichtheid en transcendentie, de ‘oervragen’ naar ‘gebroken gemeenschap’, ‘het is 

zoals het is’ en ‘toekomst?’ van Anbeek (2013a) en de existentiële levensvragen van Rijksen 

en Van Heijst (1999). Op het gebied van de (stimulans tot) persoonlijke ontwikkeling van de 

deelnemers, spelen (de inzet van) dieren een centrale rol bij Zonnehoeve. Bij Weidelust en 

De Lindenhof doen de deelnemers naast dierverzorging ook taken die niet direct verband 

houden met dieren en welke eveneens zingevingsaspecten kennen. 

Betrokkenheid bij de zorgboerderij 

Bij Zonnehoeve en De Lindenhof zijn er veel zingevingsaspecten met betrekking tot de 

betrokkenheid van deelnemers bij de zorgboerderij. De betrokkenheid heeft bij de 

zorgboerderijen veelal te maken met betrokkenheid bij de dieren. De zingevingsaspecten 

waar het hier om gaat, zijn verbondenheid (Derkx, 2011) en relationele levensvragen 

(Rijksen en Van Heijst, 1999). Bij Weidelust komen op dit gebied minder zingevingsaspecten 

naar voren.  Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de deelnemers bij Weidelust hun 

deelname aan de zorgboerderij ervaren als een vervanging voor (betaald) werk. Bij 

Zonnehoeve zijn de deelnemers veelal  paardenliefhebbers die de individuele begeleiding in 

hun vrije tijd krijgen. Daarbij is de deelnemersgroep bij Weidelust groot en hebben de 
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deelnemers gevarieerde karakters, terwijl er bij de deelnemers bij De Lindenhof specifiek op 

gelet wordt dat de deelnemers bij elkaar passen en de groepen niet te groot worden. 

 
4.2.5  Diagram met verbanden tussen thema’s en zingevingsaspecten 
 

Uit de resultaten van de observatiedag-verslagen komen diverse verbanden tussen de 

thema’s en de zingevingsaspecten van Anbeek (2013a), Derkx (2011) en Rijksen en Van 

Heijst (1999) naar voren. Deze zijn in figuur 4 ‘Verbanden in de observatiedag-verslagen 

tussen de thema’s en zingevingsaspecten’ zichtbaar. Wanneer bij een thema meerdere 

keren hetzelfde zingevingsaspect naar voren komt, is er een pijl van het thema naar het 

zingevingsaspect getrokken. Dit wijst op een verband tussen de thema’s en de 

zingevingsaspecten. Bij veel verbanden is de lijn dik gedrukt.  

Opvallend is dat bij de zorgboerderijen vaak dezelfde zingevingsaspecten bij dezelfde 

thema’s terug komen. Zo komt ‘de natuur die wij zijn’ bij alle zorgboerderijen bij het thema 

‘aanwezigheid van dieren/natuur’ terug en komt ‘competentie’ bij alle zorgboerderijen bij 

het thema ‘persoonlijke ontwikkeling’ terug. Dit versterkt de validiteit van de resultaten. Bij 

de thema’s komen veel zingevingsaspecten van Anbeek (2013a) en Derkx (2011) naar voren 

en minder van Rijksen en Van Heijst (1999). Wellicht komt dit, doordat de 

zingevingsaspecten van Anbeek (2013a) en Derkx (2011) gemakkelijker uit observaties te 

destilleren zijn dan de zingevingsaspecten van Rijksen en Van Heijst (1999). Dit kan wijzen op 

een mogelijke bias bij de onderzoeker tijdens het coderen.  

Het thema ‘aanwezigheid van dieren/natuur’ heeft enkele, maar sterke verbanden (pijlen). 

Deze verbanden komen vaak voor. Aanwezigheid van dieren geeft veel zingevingsaspecten 

en blijkt het belangrijkste mogelijk zingevende element op de zorgboerderij. De 

betrokkenheid van deelnemers bij de zorgboerderij heeft veelal te maken met hun contact 

met de dieren en mensen op de zorgboerderij. De activiteiten voor deelnemers zijn mogelijk 

zingevend vanwege de gerichtheid van de activiteiten op dieren. Persoonlijke ontwikkeling 

van de deelnemers is met name verbonden met het streven naar of groeien in competenties 

en doelgerichtheid.   
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Figuur 4: Verbanden in de observatiedag-verslagen tussen de thema’s en zingevingsaspecten 
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4.3  Resultaten van de interviews 

Onderstaand, in figuur 5 ‘Overzicht van codes en frequenties van alle interviews’, staat het 

schematische overzicht van de codes en hoeveel deze voorkomen bij de interviews met de 

hulpverleners en deelnemers tezamen. De codes staan net als bij figuur 3 op volgorde van 

frequentie. Tevens zijn evenals bij figuur 3 alleen bij de zingevingsaspecten de bijbehorende 

subcodes weergegeven en zijn de aanvullende codes ontstaan tijdens het codeerproces. 

Aan de hand van figuur 5 worden de resultaten van de interviews besproken. De resultaten 

worden per ‘oervraag’ besproken. De resultaten omtrent de andere zingevingsaspecten 

worden bij elke ‘oervraag’ tevens weergegeven. De resultaten van de hulpverleners en 

deelnemers worden eerst apart weergegeven. In 4.3.3 worden de resultaten van de 

hulpverleners en deelnemers met elkaar vergeleken. Hier worden de belangrijkste 

frequenties van de codes weergegeven.  

In 4.3.4 wordt aan de hand van de resultaten van alle interviews een diagram met overzicht 

en toelichting gegeven van de verbanden tussen de verschillende zingevingsaspecten en de 

‘oervragen’ onderling. Dit geeft een overzicht van de patronen.  

Persoonlijke bevindingen van de onderzoeker 

Ik heb interviews met deelnemers waarvan ik mij afvraag hoe ik kan 
aansluiten bij hun denkniveau, zodat er waardevolle data uit het interview 
komen. Maar ik heb ook een interview met een deelnemer waarbij ik 
onder de indruk ben van zijn wijsheid en betrokken inzicht in complexe 
wereldproblemen. De interviews met de hulpverleners ervaar ik allemaal 
als inspirerend. Mijn gevoel bij de interviews klopt met wat ik tijdens het 
analyseren aan data uit de interviews haal: de interviews waarbij ik twijfel, 
geven een stuk minder data, terwijl de inspirerende interviews rijke 
informatie geven waarin veel zingevingsaspecten naar voren komen. 
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Figuur 5: Overzicht van codes en frequenties van alle interviews 
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4.3.1  Resultaten van de interviews met de hulpverleners 

De meeste geïnterviewde hulpverleners geven blijk van het ervaren van een duidelijke 

persoonlijke zingeving bij hun werk op de zorgboerderij. Elementen die bij hen tot deze 

zingeving leiden, zijn het zich betrokken voelen bij de deelnemers, iets voor hen willen 

betekenen of zien dat hun werk of de zorgboerderij bijdraagt aan het welbevinden en 

mogelijke vooruitgang van de deelnemers. Hun werk geeft hen hierdoor vreugde of een 

gevoel dat zij een nuttige bijdrage leveren. Bij de Zonnehoeve en De Lindenhof geven de 

hulpverleners het duidelijkst blijk van zingeving met betrekking tot hun werk op de 

zorgboerderij. Hier komen tevens de meeste zingevingsaspecten bij de deelnemers terug. 

Mogelijk is er een verband tussen de mate waarin hulpverleners zin ervaren in hun werk en 

de invloed hiervan op de hoeveelheid zingevingsaspecten die bij de deelnemers van de 

betreffende zorgboerderij naar voren komen.  

De natuur die wij zijn       

Hoe ervaren de deelnemers de natuur over het algemeen? 

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij? 

De hulpverleners geven aan dat de deelnemers bij natuur ruimte en rust ervaren. Volgens 

Marlies hebben de deelnemers deze ruimte van de natuur nodig: “Uhm. En de natuur geeft 

ruimte. En zij hebben allemaal ruimte nodig. (…) Ruimte in hun hoofd en dus ruimte om hen 

heen.” (Interview bij Zonnehoeve, 3 april 2017). Heleen betwijfelt of de deelnemers zich 

bewust zijn van natuur als zodanig (Interview bij Zonnehoeve, 23 maart 2017). 

De zorgboerderij biedt natuur, in de vorm van buiten zijn, rust en ruimte. Volgens Bas is het 

mogelijk dat deelnemers aan zorgboerderijen meer met natuur op hebben dan gemiddeld. 

Bas noemt hierbij de aantrekkingskracht van de diverse taken die ieder seizoen biedt en het 

volgen van het ‘fascinerende’ (Interview bij De Lindenhof, 29 mei 2017) proces van de groei 

van een zaadje tot eetbare tomaat. Volgens Emma geven de meeste deelnemers echter niet 

zo  om tuinieren (Interview bij Weidelust, 25 april 2017). De deelnemers gaan volgens haar 

graag het grasland in, om te helpen met hooien (Interview bij Weidelust, 25 april 2017).  
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Dieren zijn duidelijk aanwezig op de zorgboerderij en vormen volgens de hulpverleners een 

belangrijk zingevend aspect voor de deelnemers. De deelnemers voelen zich het meest 

aangetrokken door de dieren en voelen zich ermee verbonden. Bas noemt als voorbeeld dat 

deelnemers na de vakantie direct de stal in lopen om te kijken hoe het met de dieren is 

(Interview bij De Lindenhof, 29 mei 2017). Volgens Emma weten de deelnemers alles over de 

dieren: de naam van het dier, van welke koe een kalf is en welk dier iets mankeert. 

Bij Weidelust mogen deelnemers bij de geboorte een naam geven aan een kalfje, wat vanaf 

dan ‘hun’ kalfje is. Sommige deelnemers hebben een band met deze eigen koe, bij anderen 

verwatert deze band. 

Bas geeft aan dat de dierenverzorging voor deelnemers een zinvolle bezigheid vormt 

(Interview bij De Lindenhof, 29 mei 2017). Daarbij biedt de verzorging structuur of 

werkritme, verantwoordelijkheid en een afleiding wanneer deelnemers moeilijkheden 

(hebben) ervaren. Bas vertelt:  

“(…) kijk, als jij wat minder lekker in je vel zit. En een dier moet wel zijn eten krijgen, 

moet wel voor gezorgd worden (….) het ritme wat je daar toch moet hebben…ja, de 

dieren kunnen er niks aan doen als jij een keer een rotdag hebt.” (Interview bij De 

Lindenhof, 29 mei 2017) 

Omgang met dieren (verzorging, aaien, knuffelen) geeft de deelnemers rust. De deelnemers 

zijn even alleen met zichzelf en het dier. Tevens vinden deelnemers troost bij dieren: zij gaan 

erheen als ze ergens mee zitten, kunnen hun verhaal bij dieren kwijt en de dieren zeggen 

niets terug en oordelen niet. Heleen over de paarden: “ja, daar kun je ook tegen praten van 

“Nou, ik voel me helemaal niet lekker, hè, stomme dit en du du du, hè maar jij bent 

tenminste lief” (Interview bij Zonnehoeve, 23 maart 2017). Volgens diverse hulpverleners is 

een dier dankbaar, trouw en ‘is er’ voor de deelnemers. Heleen noemt dit 

‘onvoorwaardelijke liefde’ (Interview bij Zonnehoeve, 23 maart 2017). Dieren zijn eerlijk in 

hun gedrag naar mensen en vormen hiermee een spiegel voor de deelnemers volgens Bas: 

dieren reageren onomwonden op bepaald gedrag van mensen (Interview bij De Lindenhof, 

29 mei 2017). Hierdoor kunnen de deelnemers volgens Bas ervaren hoe zij op anderen over 

komen. 

Uit de interviews met de hulpverleners komt naar voren dat de aanwezigheid en omgang 

met dieren een van de belangrijkste elementen van de zorgboerderij zijn die de zingeving bij 

deelnemers beïnvloeden. Hierbij gaat het met name om de zingevingsaspecten met 
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betrekking tot natuur en dieren. De ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) over de ‘natuur die wij 

zijn’ komt hier sterk naar voren. De zinbehoefte van Derkx (2011) naar verbondenheid komt 

terug in de verbondenheid met dieren. De zinbehoefte naar transcendentie komt terug in 

het overstijgen van zichzelf of de eigen ervaren moeilijkheden door dierenverzorging of 

contact met het dier. De ecologisch/biologische levensvragen van Rijksen en Van Heijst 

(1999) komen naar voren bij de verhouding van de deelnemers tot de natuur en de 

dieren(verzorging). De ‘oervraag’ naar ‘gebroken gemeenschap’ en ‘luchtigheid’ komt terug 

in de rust, ruimte, seizoensgebonden activiteiten en troost die de deelnemers bij natuur en 

met name bij dieren en het werk voor dieren vinden. Ook bij veel andere ‘oervragen’ van 

Anbeek (2013a) komt de positieve invloed van dieren terug.  

De mens 

Hoe omschrijven de deelnemers zichzelf?  

Wat is er voor de deelnemers nodig om te kunnen zijn wie ze willen zijn? Hoe willen de 

deelnemers zijn als persoon? 

Hoe verhouden zij zich tot de ander / het andere / de samenleving? Welke plek ervaren zij dat 

zij in de wereld hebben?  

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij? 

Afhankelijk van de zorgzwaarte, hebben de deelnemers in meer of mindere mate een 

specifiek zelfbeeld. Veel van de deelnemers die de hulpverleners begeleiden, zien niet altijd 

hun beperking. Hierdoor kunnen zij de misvatting hebben dat zij gemakkelijk betaald werk 

kunnen doen. Emma:  

“Dat ze, ja ze lopen hier wel, maar ze kunnen makkelijk aan het werk. Dus, hun eigen 

idee is vaak dat ze meer kunnen dan dat ze eigenlijk werkelijk kunnen.” (Interview 

Weidelust, 25 april 2017) 

Marlies vertelt: 

“Ehm…ik denk dat ze daar nog weleens een scheef beeld van kunnen hebben, zeg 

maar. Dat ze soms of te gemakkelijk denken van “Oh dat kan ik allemaal wel” van “Als 

ik hier kan werken, dan kan ik ook makkelijk op een weet ik veel wat voor bedrijf 
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werken, dat lukt me allemaal wel” en dat ze zichzelf in die zin overschatten en zich 

ook weer onderschatten (lacht).”  (Interview Zonnehoeve, 3 april 2017)  

Heleen geeft aan dat, doordat de deelnemers minder goed zicht hebben op hun beperking, 

zij anderen de schuld kunnen geven wanneer zij hier tegenaan lopen (Interview Zonnehoeve, 

1 april 2017). Sommige deelnemers bij Denise zijn zich volgens haar bewuster van hun 

zorgvraag dan andere deelnemers op De Lindenhof (Interview De Lindenhof, 7 april 2017). 

Zij voelen zich vanwege hun zorgvraag volgens haar anders, lager dan de rest en een last. 

Iets wat hen onzeker maakt. Zij vinden het volgens Denise lastig om voor hun beperking uit 

te komen. Dit maakt dat zij zich beter voordoen en hun beperking zoveel mogelijk 

verbergen, waardoor zij door anderen overvraagd kunnen worden. 

De deelnemers willen graag gelijkwaardig zijn aan anderen, of normaal gevonden worden en 

ook zo behandeld worden volgens de hulpverleners. Heleen geeft aan dat zij streeft naar een 

gelijkwaardige behandeling, waarbij de deelnemers desondanks wel de nodige begeleiding 

krijgen, al zullen de deelnemers dit “zelf misschien niet zo ervaren. Maar dat is ook niet erg.” 

(Interview Zonnehoeve, 1 april 2017). De hulpverleners proberen de deelnemers een 

huiselijke omgeving te bieden, waar ze zich welkom voelen, fouten mogen maken en niet 

hoeven te zeggen dat ze iets mankeren. Waar veiligheid, vertrouwen, respect en geduld is. 

Denise: “(…)ik denk dat als je, je werk met heel veel liefde doet, zoals wij proberen te doen 

en je gewoon welkom bent, dat dat genoeg is.” (Interview De Lindenhof, 7 april 2017). De 

hulpverleners nemen niet al te veel kennis van de dossiers van de deelnemers, maar kijken 

naar wat de deelnemers wel kunnen. 

De ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar ‘de mens’ komt naar voren in het zelfbeeld en hun 

verhouding tot de omgeving. Deelnemers kunnen volgens hulpverleners een ander beeld 

hebben dan hun omgeving van hun beperking of kwetsbaarheid (de ‘oervraag’ naar de 

‘gebroken gemeenschap’). Het kan ook, dat hun beperking hen onzeker maakt: hier stelt de 

zorgvraag de ‘oervragen’ naar ‘gebroken gemeenschap’ en ‘het is zoals het is’ op de proef. 

De zinbehoefte begrijpelijkheid en morele rechtvaardiging houdt verband met hoe de 

deelnemers omgaan met hun zorgvraag in relatie tot hun omgeving. Tenslotte komen de 

existentiële levensvragen en levensvragen over het menselijk handelen van Rijksen en Van 

Heijst (1999) naar voren in het effect van de zorgvraag op de deelnemers. 
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Het is zoals het is 

Hoe gaan de deelnemers over het algemeen om met iets dat in hun leven gebeurt of is 

gebeurd en onomkeerbaar is of anders dan wat de deelnemer had verwacht of gewenst?  

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij? 

De reactie van deelnemers op een moeilijke gebeurtenis hangt samen met de leeftijd en de 

zorgvraag. Deelnemers kunnen de neiging hebben om zich af te sluiten bij een moeilijke 

gebeurtenis of sociaal wenselijk te reageren. Het kan ook zijn dat een moeilijke gebeurtenis 

een heftige reactie teweeg brengt en deelnemers vastlopen. Marlies: dan “Stort de wereld 

in. Dat is het ja, zij hebben het dan heel zwaar en ja, over het algemeen is dat de reactie. Ja.” 

(Interview Zonnehoeve, 3 april 2017). De mate waarin met een gebeurtenis omgegaan wordt 

door de deelnemers, kan afhangen van of de deelnemer een goede of slechte dag heeft. Een 

koe die doodgaat, kan verdriet teweegbrengen, maar er is tevens sprake van acceptatie. 

Volgens Bas wordt het leven op de boerderij door de deelnemers “genomen zoals het is en 

daar hoort de dood ook bij” (Interview De Lindenhof, 29 mei 2017). 

De hulpverleners besteden aandacht aan hoe de deelnemers zich voelen op zulke 

momenten, door in gesprek te gaan en stil te staan bij eventuele emoties. Soms moet er 

doorgevraagd worden, voordat zij zich uiten. Openheid geven kan spannend zijn voor de 

deelnemers. Soms moet een hulpverlener geregeld hierop terugkomen bij de deelnemer. De 

hulpverleners begeleiden de deelnemers bij het omgaan met hun emoties, door het bieden 

van troost, relativering en hen in een positieve gemoedstoestand te brengen. Zo trachten 

Denise en Bas taken positief af te ronden en stil te staan bij eventuele zaken die er mis 

gingen.  

Uit de interviews met de hulpverleners blijkt dat de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar ‘het 

is zoals het is’ sterk verband houdt met de ‘oervraag’ naar de ‘gebroken gemeenschap’:  een 

moeilijke gebeurtenis kan bij deelnemers een ervaring van kwetsbaarheid oproepen. Een 

moeilijke gebeurtenis doet daarbij een beroep op de begrijpelijkheid van gebeurtenissen 

binnen het leven van de deelnemers en de competentie om ermee om te gaan: twee 

zinbehoeftes van Derkx (2011). Een moeilijke gebeurtenis kan tevens existentiële 

levensvragen oproepen. Een moeilijke gebeurtenis op de zorgboerderij, zoals de dood van 

een koe, doet bij deelnemers een beroep op ‘de natuur die wij zijn’, de ecologisch / 
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biologische levensvragen en de levensvragen over beperktheid en eindigheid van Rijksen en 

Van Heijst (1999).  

Gebroken gemeenschap 

Durven de deelnemers zichzelf in hun kwetsbaarheid te tonen aan anderen? 

Hoe gaan de deelnemers om met het zien van kwetsbaarheid bij anderen? 

Wat willen de deelnemers voor anderen / het andere / de samenleving betekenen? 

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?  

De hulpverleners geven verschillende antwoorden voor wat betreft het tonen van 

kwetsbaarheid door deelnemers. Deelnemers kunnen het lastig vinden om kwetsbaarheid te 

tonen. Er moet dan naar gevraagd worden. Of de deelnemers zich uiten ligt aan de mate van 

vertrouwdheid en hoe lang ze iemand kennen of op de zorgboerderij zijn. Deelnemers 

kunnen hun kwetsbaarheid ook inzetten om aandacht te krijgen. Dan wordt de 

kwetsbaarheid juist uitvergroot. 

Of de deelnemers op de kwetsbaarheid van anderen ingaan, hangt af van hun begrip van de 

emoties van de ander. Veelal reageren de deelnemers helpend en empathisch op de 

kwetsbaarheid van anderen. Er worden dan tips gegeven van wat de deelnemers zelf op 

dergelijke momenten heeft geholpen. Hieruit kunnen vriendschappen ontstaan. Emoties van 

een ander kunnen ook een ontregelend effect hebben op de deelnemers. De hulpverleners 

begeleiden zowel de persoon met emoties, als de overige deelnemers op dergelijke 

momenten. 

De deelnemers willen een nuttige bijdrage leveren op de zorgboerderij en een goed persoon 

zijn. Iets waar de zinbehoefte ‘morele rechtvaardiging’ van Derkx (2011) in terugkomt. 

Andere deelnemers zijn meer gericht op hun eigen wereld.  

De oervraag naar de ‘gebroken gemeenschap’ komt vaak in combinatie met de ‘oervraag’ 

naar ‘het is zoals het is’ voor, omdat moeilijke gebeurtenissen een gevoel van kwetsbaarheid 

kunnen oproepen bij de deelnemers. De ‘oervraag’ naar ‘luchtigheid’ komt terug in de hulp 

die deelnemers aan anderen bieden wanneer de anderen kwetsbaar zijn. Hierin komen 

tevens de relationele levensvragen en levensvragen over het menselijk handelen van Rijksen 

en Van Heijst (1999) naar voren in begrip voor, en het bieden van, hulp bij andermans 
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kwetsbaarheid. De zinbehoefte van Derkx (2011) naar begrijpelijkheid en competentie komt 

naar voren in herkenning en begrip van andermans kwetsbaarheid. De zinbehoefte naar 

verbondenheid en transcendentie komt terug in het bieden van hulp en het hiermee 

overstijgen van de eigen (gevoels)wereld. De existentiële levensvragen van Rijksen en Van 

Heijst (1999) komen naar voren in de omgang met de eigen en andermans kwetsbaarheid. 

Luchtigheid 

Wie of wat troost of inspireert de deelnemers over het algemeen om na een moeilijke 

gebeurtenis weer op te staan en verder te gaan? 

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?  

Hulpverleners bieden de deelnemers ruimte om hun kwetsbaarheid te laten zien en geven 

erkenning. Dit helpt de deelnemers om weer op te staan en verder te gaan. Een andere 

mogelijkheid is dat hulpverleners de deelnemers stimuleren om aan de slag te gaan, als 

afleiding na een moeilijke gebeurtenis. Het werk, zoals de dierverzorging, moet doorgang 

vinden. Dit geeft de deelnemers afleiding. 

Sommige deelnemers trekken zich even terug en gaan ergens alleen zitten om hun 

gedachten te ordenen. Op de zorgboerderij zijn verschillende plekken waar zij dit kunnen 

doen. De hulpverleners bieden hier ruimte voor.  

De dieren vormen een belangrijke bron van troost. De deelnemers kunnen met de dieren 

knuffelen, er afleidende activiteiten mee doen en hun verhaal aan hen vertellen zonder dat 

de dieren oordelen. Denise:  

“(…) wij mensen hebben altijd de neiging om overal wat van te vinden en een oordeel 

… en vooral heel veel tips en heel veel woorden en heel groot verhaal. En vaak ook 

nog je lichaamstaal d’r bij (…) …en dat is natuurlijk héél heftig. En plus dat je, je eigen 

emoties hebt (…) En aan de beesten kun je, je verhaal vertellen en die doen (…) en 

dan doen ze hun kop op je en dan is het goed.” (Interview De Lindenhof, 7 april 

2017).   

Marlies zegt over de aanwezigheid van dieren op de zorgboerderij: “Dat is het goud (lacht) 

wat je juist hier hebt” (Interview Zonnehoeve, 3 april 2017). 

Bij de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar ‘luchtigheid’ komt opnieuw het belang van de 
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aanwezigheid van dieren op de zorgboerderij naar voren, omdat de dieren ‘luchtigheid’ 

(troost) bieden. De dieren hebben hiermee een positieve invloed op de ‘oervraag’ naar de 

‘natuur die wij zijn’ en de ecologisch/biologische levensvragen van Rijksen en Van Heijst 

(1999). Een gesprek met een hulpverlener of het doen van afleidende activiteiten biedt 

tevens troost of ‘luchtigheid’. In het toelaten van hulp van hulpverleners komen de 

relationele levensvragen terug. De zinbehoefte van Derkx (2011) naar begrijpelijkheid komt 

terug in hoe deelnemers vanuit een moeilijke gebeurtenis troost vinden. De zinbehoefte 

naar competentie komt terug in het opstaan en verder gaan na een moeilijke gebeurtenis. 

Van ultiem belang 

Wat is over het algemeen het belangrijkste in het leven van de deelnemers, wanneer het erop 

aankomt? 

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?  

Voor de deelnemers is het volgens Emma en Heleen van groot belang dat er rust, regelmaat, 

structuur en continuïteit is. Als voorbeeld geven zij het altijd aanwezig zijn van dezelfde 

hulpverleners. Dit geeft hen vertrouwen om dingen te ondernemen. Heleen en Denise 

noemen een veilig thuis als van belang. Heleen: “(…) je kan pas contact met mensen hebben, 

als je je in ieder geval veilig voelt. En als je een bepaalde orde in jezelf hebt.” (Interview 

Zonnehoeve, 1 april 2017).  

Emma, Bas en Marlies noemen acceptatie of erkenning van wie de deelnemers zijn, 

waardering of complimenten geven en eigenwaarde of zelfvertrouwen als van belang voor 

de deelnemers. Andere benoemde waarden zijn ruimte en het bieden van een positief 

tegenwicht voor de neiging om in negatieve denkstructuren te schieten. Volgens de 

hulpverleners willen deelnemers graag een nuttige bijdrage leveren aan de zorgboerderij en 

aan de maatschappij.  

Bij de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar ‘van ultiem belang’ geven hulpverleners 

verschillende zaken aan die volgens hen voor deelnemers belangrijk zijn. Hierin komen alle 

zinbehoeftes van Derkx (2011) terug: het belang van competentie, eigenwaarde, 

begrijpelijkheid, doelgerichtheid, morele rechtvaardiging, transcendentie en verbondenheid 
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voor deelnemers. De vraag naar wat ‘van ultiem belang’ is voor de deelnemers houdt 

verband met existentiële levensvragen (Rijksen en Van Heijst, 1999): wat de deelnemers 

nodig hebben om goed in hun vel te zitten.  

Bij deze ‘oervraag’ noemen hulpverleners geen levensbeschouwelijke of religieuze 

onderwerpen bij de deelnemers. 

Toekomst? 

Hebben de deelnemers een doel dat zij nastreven in hun leven? 

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?  

De deelnemers hebben volgens de hulpverleners korte en lange termijn doelen. De doelen 

lopen sterk uiteen en hangen samen met de leeftijd en zorgvraag van de deelnemers. Denise 

geeft aan dat een doel voor de één een richtlijn kan bieden, terwijl een ander beter geen 

doel kan hebben, omdat het idee van een doel (moeten) hebben hen van slag brengt. 

Sommigen doen het werk op de zorgboerderij als oriëntatie of opstap naar betaald werk op 

de langere termijn. Emma geeft hierover aan dat het echter de vraag is of sommigen dit ook 

daadwerkelijk kunnen bereiken (Interview Weidelust, 25 april 2017). Heleen geeft aan dat 

zelfstandigheid en zelfstandig wonen bij Zonnehoeve een belangrijk doel vormen voor de 

deelnemers, die veelal tiener zijn. Andere doelen kunnen zijn: tractor leren rijden of leren 

samenwerken. Marlies denkt dat deelnemers met name korte termijn doelen hebben, 

omdat een termijn over enkele jaren de deelnemers wellicht weinig zegt.   

Bij de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar de ‘toekomst?’, noemen hulpverleners doelen van 

deelnemers die een hoopvol vooruitzicht, wens of troost en inspiratie geven: de doelen 

bieden ‘luchtigheid’ en zijn in een bepaalde mate ‘van ultiem belang’ voor de deelnemers. 

‘Toekomst?’ houdt verband met de zinbehoeftes van Derkx (2011) naar doelgerichtheid en 

de temporele levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999). De hulpverleners noemen 

doelen die verband houden met eigenwaarde, morele rechtvaardiging, transcendentie en 

verbondenheid. Doelen vormen en nastreven kunnen existentiële levensvragen (Rijksen en 

Van Heijst, 1999) oproepen over wat de deelnemers met hun leven willen, zoals het op 

zichzelf gaan wonen. 
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4.3.2  Resultaten van de interviews met de deelnemers 

De natuur die wij zijn 

Hoe ervaren de deelnemers de natuur over het algemeen? 

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?  

De deelnemers hebben een positieve ervaring bij natuur. De natuur vrolijkt de deelnemers 

op: de buitenlucht, het licht, het begin van de lente, het gevoel van geluk, rust, ruimte en 

vrijheid dat het hen geeft.  

Over de groene omgeving op de zorgboerderij zegt Jesse: “Oh dat is (…) gewoon heerlijk. 

Echt. Het is gewoon heerlijk. Echt waar.” (Interview 6 april 2017, bij Weidelust). Andere 

deelnemers geven aan minder met de groene omgeving op de zorgboerderij te hebben. 

De deelnemers noemen het buiten werken en de diverse klussen rondom dieren als de 

belangrijkste elementen die zij leuk vinden op de zorgboerderij. De activiteiten geven 

volgens Jochum energie en maken op een natuurlijke manier moe (Interview 7 april 2017, bij 

De Lindenhof). Jesse geeft aan dat het buiten zijn en het aan de slag zijn de terugkeer van 

een depressie voorkomt.  

De deelnemers ervaren diverse kwaliteiten bij dieren. Zo vertelt Daan over de koeien: “Ja, 

weet je. Je haalt ze gewoon aan. Ze vragen bij je om een knuffel. Weet je, dat eh vind ik 

gewoon leuk.”  (Interview 7 april 2017, bij De Lindenhof). Rianne geeft aan dat ze met de 

koeien kan stoeien:  “Want koeien zijn ook heel wild. En dan ben ik zelf ook gewoon heel 

wild tegen ze. (…) Soms zijn ze dan buiten. En dan ga ik heel gek doen met ze in het 

Persoonlijke bevindingen van de onderzoeker 

De hulpverlener van De Lindenhof vertelt mij dat een jongen die straks 
deelneemt aan een interview, het erg spannend vindt. 
Voordat ik het interview start, vraag ik hem hoe hij het vindt om het 
interview te doen. Hij geeft nonchalant aan het prima te vinden. Ook als 
ik hier wat op doorvraag, houdt hij deze toon vast. Ik krijg het gevoel dat 
de jongen een houding aanneemt. Ik tracht door de wenselijke 
antwoorden heen te prikken. Het maakt mij ervan bewust, dat de 
deelnemers sociaal wenselijk kunnen antwoorden.   



874. Resultaten 

weiland.” (Interview 6 april 2017, bij Weidelust). Verschillende dieren, hebben een 

verschillend effect op Rianne. Waar zij kan stoeien met de koeien, bieden de konijnen haar 

rust: “En de konijnen, ja, die pak ik ook wel, maar dan is het eerder voor de rust.”  (Interview 

6 april 2017, bij Weidelust). Ook Jesse vindt koeien leuke, lieve beesten. Hij heeft zijn eigen 

kalfje op Weidelust, waar hij aangeeft een band mee te hebben. Hij gaat bij het kalfje kijken 

als hij bij Weidelust is en geeft het de fles:  

“Als ik er ben dan ga ik naar binnen en eh…ga ik erbij liggen. (…) Dat vind ik altijd wel 

fijn. (…) Ze weten ook precies wie ik ben. (…) Ze gaat ook aan je trekken, dat je haar 

echt aandacht geeft en gaat aaien. (…) Dus dat is eh wel lief.” (Interview 6 april 2017, 

bij Weidelust) 

Daarbij geven de dieren dankbaarheid. Volgens Jesse voelen dieren zijn verdriet. Daarbij 

oordelen de dieren niet volgens Jesse:  

“Ja ik ben wel blij dat de beesten hier…die kunnen je ook geen mening geven. Dat is 

een mens. Die zegt van ‘oh jij doet dit niet goed’ of beoordeelt je. En een beest die is 

altijd trouw. (…)Ik denk dat het bij de mensen niet altijd iets goed doet in de ogen.” 

(Interview 6 april 2017, bij Weidelust) 

De deelnemers geven hiernaast aan dat zij het een voordeel vinden dat er veel gebeurt op 

de boerderij, zoals de geboorte van een kalfje. 

De mannelijke deelnemers noemen behalve dat zij graag met dieren werken, ook niet natuur 

gerelateerde klussen. Hierbij valt te denken aan het werk met of onderhoud van machines, 

aansluiten van elektra of het maken van een tafel. Daan geeft over deze laatste twee 

activiteiten aan dat hij het resultaatgerichte leuk vindt:  het ‘wordt weer wat’ (Interview 7 

april 2017, bij De Lindenhof).  

In de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar ‘de natuur die wij zijn’, blijkt het belang van de 

aanwezigheid van dieren op de boerderij voor de deelnemers. De deelnemers geven aan dat 

de natuur hen een gevoel van vrijheid en rust brengt: de natuur biedt hen ‘luchtigheid’. Bij 

dieren vinden deelnemers  een maatje om mee te kunnen stoeien of knuffelen en rust, 

dankbaarheid, oordeelloosheid en afleiding door dierverzorging: dieren bieden hierdoor 

‘luchtigheid’ aan deelnemers bij de oervraag naar ‘gebroken gemeenschap (ervaringen van 

kwetsbaarheid) en de oervraag naar ‘het is zoals het is’ (een ervaren moeilijke gebeurtenis). 

Dieren bieden de ervaring van verbondenheid: een zinbehoefte van Derkx (2011). De 
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zinbehoefte naar transcendentie komt terug in het overstijgen van zichzelf door 

dierenverzorging of contact met het dier. In deze verbondenheid komen de 

ecologisch/biologische levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999) naar voren. 

Er zijn echter ook deelnemers die aangeven dat niet natuur gerelateerde bezigheden op de 

zorgboerderij hen ‘luchtigheid’ bieden.  

De mens 

Hoe omschrijven de deelnemers zichzelf?  

Wat is er voor de deelnemers nodig om te kunnen zijn wie ze willen zijn? Hoe willen de 

deelnemers zijn als persoon? 

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?  

Het merendeel van de deelnemers omschrijft zichzelf via opmerkelijk positieve 

karaktereigenschappen. De meesten geven daarbij aan hulpvaardig te zijn. Leonard is 

gematigder in de omschrijving van zichzelf. Hij betrekt hierbij zijn zorgvraag, die het hem 

moeilijk maakt om goed te functioneren bij andere mensen en zich bij mensen op zijn gemak 

te voelen. Hij omschrijft zijn gevoel alsof hij een kat is die in een kennel met honden zit. Hij 

voelt zich veelal niet prettig en op zijn plek tussen mensen, vanwege zijn hoogbegaafdheid 

en autisme: zijn ‘anders’ zijn en denken.  

De deelnemers vertellen dat zij zichzelf kunnen zijn en zich op hun gemak voelen, wanneer 

er een goede sfeer is en respect voor wie zij zijn en hoe zij werken. Een ander belangrijk 

element vormt rust:  de deelnemers hebben een rustige omgeving nodig zonder hectiek. Er 

moet geen druk liggen op hun werk: op welke manier zij te werk gaan of wanneer zij het af 

moeten hebben. Diverse deelnemers geven aan dat zij graag willen dat taken rustig en 

eenduidig worden uitgelegd en per stap worden uitgevoerd. Jochum noemt daarnaast dat 

beweging, sporten en gezond eten hem ook goed doen.  

Bij de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar ‘de mens’ geven veel deelnemers een positieve 

karakteromschrijving van zichzelf. Daarnaast roept de oervraag bij de deelnemers de 

‘oervragen’ naar de ‘gebroken gemeenschap’ en ‘van ultiem belang’ op, vanwege het effect 

van de zorgvraag op de deelnemers en wat zij van hieruit nodig hebben. Vanuit hun 
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zorgvraag geven de deelnemers aan dat zij eigenwaarde en competentie als zinbehoeftes 

(Derkx, 2011) hebben. De zinbehoeftes begrijpelijkheid en morele rechtvaardiging houden 

verband met hoe de deelnemers omgaan met hun zorgvraag in relatie tot hun omgeving.  

Het is zoals het is 

Hoe gaan de deelnemers over het algemeen om met iets dat in hun leven gebeurt of is 

gebeurd en onomkeerbaar is of anders dan wat de deelnemer had verwacht of gewenst?  

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?  

Het ligt aan de aard van de moeilijke gebeurtenis hoe deelnemers erop reageren. Sommige 

deelnemers raken relatief snel van slag, terwijl anderen aangeven een moeilijke situatie te 

kunnen accepteren en de moeilijke ervaring achter zich te kunnen laten. Jesse geeft zijn 

gevoel weer bij situaties die anders waren dan hij had gewenst en die hij probeert te 

accepteren:  

 “Dat is eh zwaar. (…) er zijn genoeg dingen wat in het leven beter had gekund. Ik baal 

er zelf ook van, van waarom heb ik niet verder gekund op school, waarom lukte het 

niet. Ja. Ja. Je moet je erbij neerleggen. Dat ik niet ehm beter kon leren dan dat ik 

wou. Ik kon niet. Dat ging niet. (…) En dan zeggen ze van, nou hou maar op want dat 

kon niet verder. Maar ik wil wel verder, maar het gaat niet. Dan zegt mijn moeder 

altijd ‘je bent zoals je bent.” (Interview 6 april 2017, bij Weidelust) 

Volgens Leonard komen moeilijke gebeurtenissen niet voor bij hem, omdat hij voor elk 

obstakel een oplossing vindt. De deelnemers proberen over het algemeen zelf een weg te 

vinden met de ervaring en houden gevoelens veelal voor zich. Enkele deelnemers geven aan 

dat zij bij minder leuke klussen leren deze af te maken en door te zetten.  

Gedurende het interview en specifiek bij deze vraag van Anbeek (2013a), komt naar voren 

dat verschillende deelnemers vanwege hun hulpvraag moeilijkheden in het leven hebben 

ervaren, zoals moeite met het vinden van een betaalde baan of het verliezen van een vaste 

baan. Wat zij aangeven kan wijzen op een mogelijke contrastervaring.  

De ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar ‘het is zoals het is’ houdt sterk verband met de 
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oervraag ‘gebroken gemeenschap’, omdat een moeilijke gebeurtenis of mogelijke 

contrastervaring een ervaring van kwetsbaarheid bij de deelnemers kan oproepen. Een 

moeilijke ervaring kan existentiële levensvragen oproepen. De zinbehoefte van Derkx (2011) 

naar begrijpelijkheid komt terug in hoe de deelnemers reageren op een moeilijke 

gebeurtenis. De zinbehoefte naar competentie komt terug in hun omgang met en het 

kunnen praten over de moeilijke gebeurtenis. Met betrekking tot een moeilijke gebeurtenis 

op de zorgboerderij, zoals de dood van een koe, komen de ecologisch/biologische 

levensvragen en levensvragen over beperktheid en eindigheid van Rijksen en Van Heijst 

(1999) naar voren.  

Gebroken gemeenschap 

Durven de deelnemers zichzelf in hun kwetsbaarheid te tonen aan anderen? 

Hoe gaan de deelnemers om met het zien van kwetsbaarheid bij anderen? 

Wat willen de deelnemers voor andere / het andere / de samenleving betekenen? 

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?  

De ene helft van de deelnemers geeft aan de eigen kwetsbaarheid zoals verdriet, boosheid 

of onzekerheid niet te tonen aan anderen. De andere helft van de deelnemers geeft aan wel 

de eigen kwetsbaarheid te tonen. Bij familie tonen ze eerder hun kwetsbaarheid. 

Hulpverleners vragen vaak naar de deelnemers, wanneer zij zien dat de deelnemers niet 

goed in hun vel zitten. De deelnemers leven mee met andere deelnemers wanneer zij zich 

kwetsbaar voelen en zijn bereid hen te helpen. Enkelen geven echter ook aan dat het niet 

enkel aan hen is om de anderen te helpen: daar zijn de begeleiders voor. Sommige 

deelnemers geven het aan begeleiders door, wanneer zij vermoeden dat iemand 

ondersteuning kan gebruiken. 

Leonard geeft aan geen ervaringen van kwetsbaarheid te hebben, omdat hij het gevoel 

vanwege zijn autisme niet herkent. Ondanks dat hij anderen wel zou willen bijstaan wanneer 

zij kwetsbaarheid ervaren, kan hij dit volgens hem hierdoor niet. Volgens hem is zijn hulp, 

gegeven vanuit logica en verstand, meestal niet toereikend. 

De ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar ‘gebroken gemeenschap’ komt veelal samen voor 

met de ‘oervraag’ naar ‘het is zoals het is’, omdat moeilijke gebeurtenissen bij deelnemers 
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een gevoel van kwetsbaarheid kunnen oproepen. Tevens roept de ‘oervraag’ antwoorden op 

met betrekking tot ‘luchtigheid’: de deelnemers ontvangen of bieden hulp aan andere 

deelnemers bij kwetsbaarheid. De zinbehoefte van Derkx (2011) naar begrijpelijkheid en 

competentie komt naar voren in herkenning en begrip van andermans kwetsbaarheid. De 

zinbehoeftes naar verbondenheid en transcendentie komen terug in het bieden van hulp en 

het hiermee overstijgen van de eigen (gevoels)wereld. De relationele levensvragen en 

levensvragen over het menselijk handelen van Rijksen en Van Heijst (1999) komen naar 

voren in begrip voor en het bieden van hulp bij andermans kwetsbaarheid.  

Luchtigheid 

Wie of wat troost of inspireert de deelnemers over het algemeen om na een moeilijke 

gebeurtenis weer op te staan en verder te gaan? 

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?  

Diverse elementen van de zorgboerderij helpen de deelnemers om bij een moeilijke 

gebeurtenis weer op te staan en verder te gaan. Wat hen bijvoorbeeld helpt is om bij de 

zorgboerderij onder de mensen te zijn. Door een gesprek met de hulpverleners of de hulp 

van deelnemers, komen deelnemers er bovenop. Rianne vertelt:  

“(…) mijn collega’s. Ik heb dan hier weleens gehad van ‘nou, het zit niet lekker met 

mij’, dat je dan heel stil...Dan trekken ze mij er ook weer echt uit. (…) Dan gaan ze 

heel vrolijk doen.” (Interview 6 april 2017, bij Weidelust) 

De deelnemers verzetten hun gedachten door aan de slag te gaan op de zorgboerderij, met 

dieren te knuffelen of te praten tegen de dieren. De deelnemers vertellen ook over andere 

bronnen van troost, zoals het draaien van harde muziek, het even alleen zijn en het buiten 

wandelen of sporten. 

Bij de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar ‘luchtigheid’ komt terug hoe de deelnemers troost 

vinden. Hier komt opnieuw het belang van de aanwezigheid en omgang met dieren op de 

zorgboerderijen terug: de dieren bieden ‘luchtigheid’. Hierdoor komen de ‘oervraag’ naar de 

‘natuur die wij zijn’ en de ecologisch/biologische levensvragen van Rijksen en Van Heijst 

(1999) naar voren. In het toelaten van hulp van hulpverleners of collega’s komen de 

relationele levensvragen terug. De zinbehoeftes van Derkx (2011) naar begrijpelijkheid en 
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competentie komen terug in hoe de deelnemers een moeilijke gebeurtenis een plek geven 

en opstaan en verder gaan.  

Van ultiem belang 

Wat is over het algemeen het belangrijkste in het leven van de deelnemers, wanneer het erop 

aankomt? 

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?  

Wanneer aan de deelnemers wordt gevraagd wat voor hen het belangrijkste is in het leven, 

noemen zij veelal familie(leden) als een van de belangrijkste dingen in het leven. Daarnaast 

noemen zij het belang van een lang, gezond en goed (verlopend) leven en werk. Andere 

elementen zijn het ontvangen van complimenten, dat er één taak tegelijk wordt aangepakt, 

dat de deelnemer rust kan nemen wanneer hij of zij dit nodig heeft en een veilige, 

vertrouwde omgeving. Tevens vormen respect of acceptatie een belangrijk element. 

Leonard vertelt: “Als iedereen nou maar respect voor elkaar zou hebben. Ook als je anders 

dan anderen bent op een gegeven ogenblik, gewoon respecteer dat van elkaar en dan is het 

klaar.” (Interview 3 april 2017, bij Zonnehoeve, 3 april 2017).  

Gedurende het interview, noemen de deelnemers echter nog andere zaken die voor hen van 

belang zijn. Dit zijn toename van zelfwaardering en eigenwaarde, doorzettingsvermogen, 

zich geaccepteerd, gewaardeerd en thuis voelen op de zorgboerderij.  

Bij de ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) ‘van ultiem belang’ worden door deelnemers alle 

zinbehoeftes van Derkx (2011) genoemd als van belang voor hen:  competentie, 

eigenwaarde, begrijpelijkheid, doelgerichtheid, morele rechtvaardiging, transcendentie en 

verbondenheid. De oervraag houdt verband met de existentiële levensvragen van Rijksen en 

Van Heijst (1999): deelnemers staan stil bij wat zij nodig hebben om goed in hun vel te 

zitten.  

Bij deze ‘oervraag’ komen, evenals bij de hulpverleners, geen levensbeschouwelijke of 

religieuze onderwerpen naar voren. De deelnemers zijn dan ook geen van allen religieus of 

anderszins sterk gelovig.  
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Toekomst? 

Hebben de deelnemers een doel dat zij nastreven in hun leven? 

Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?  

De deelnemers hebben korte- en lange termijndoelen. De deelnemers hebben op de 

zorgboerderij aan het begin van hun komst op de zorgboerderij doelen met de hulpverleners 

vastgesteld. Veelal worden in een later stadium of gedurende tussentijdse 

evaluatiegesprekken nieuwe doelen gesteld of worden oude doelen bijgesteld. Het gaat 

hierbij dus veelal om korte termijn doelen die gericht zijn op het werk op de zorgboerderij. 

De deelnemers willen bijvoorbeeld de dierenverzorging in de vingers krijgen, meer met de 

melkrobot en andere apparatuur gaan werken, of leren om minder favoriete taken te 

voltooien. Veel van hun (langere termijn) doelen strekken echter voorbij de zorgboerderij. 

Het kan gaan om het uitbreiden van de vriendenkring en het vinden van een partner, het 

verkrijgen van bepaalde certificeringen (bijvoorbeeld een diploma op het gebied van 

elektriciteit), of het streven naar een passende en betaalde fulltime baan. Sommigen geven 

aan niet meer bij een boerderij te willen werken, terwijl andere deelnemers juist aangeven 

weer iets met dieren te willen of niet bij de huidige zorgboerderij weg te willen.  

Leonard heeft geen toekomstige doelen, behalve goed en naar zijn waarden leven.  

De ‘oervraag’ van Anbeek (2013a) naar de ‘toekomst?’ houdt verband met de temporele 

levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999) en Derkx’ (2011) zinbehoefte naar 

doelgerichtheid. De deelnemers noemen doelen waar zij naar streven of wensen. Dit biedt 

hen ‘luchtigheid’. De deelnemers noemen toekomstdoelen die verband houden met diverse 

zinbehoeftes van Derkx (2011): eigenwaarde, morele rechtvaardiging, transcendentie en 

verbondenheid.  

4.3.3  Vergelijking resultaten van de interviews 

Uit de resultaten van de interviews met de hulpverleners en deelnemers blijkt, dat de 

meeste ‘oervragen’ van Anbeek (2013a) bij veel andere ‘oervragen’ terug komen. Zo komt 

‘van ultiem belang’ (96 quotes) veel voor bij de ‘oervraag’ naar de ‘toekomst?’, maar ook bij 
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de ‘oervraag’ naar ‘de mens’. Hieruit blijkt dat de ‘oervragen’ onderling met elkaar verweven 

zijn, omdat de onderzoeker bij veel ‘oervragen’ antwoorden met betrekking tot andere 

‘oervragen’ krijgt.  

De zinbehoefte verbondenheid (136 quotes) van Derkx (2011) komt het meeste terug van 

alle zinbehoeftes, bij de interviewvragen over de ‘oervragen’. Bij Rijksen en Van Heijst (1999) 

komen de ecologisch/biologische levensvragen het meeste terug van alle levensvragen, bij 

de interviewvragen over de ‘oervragen’. Hieruit blijkt dat de verschillende 

zingevingsaspecten onderling overlap hebben.  

Bij de zinbehoefte verbondenheid van Derkx (2011) gaat het veelal om een verbondenheid 

met dieren op de zorgboerderij. De ‘oervraag’ ‘de natuur die wij zijn’ (117 quotes) komt bij 

bijna alle ‘oervragen’ terug, evenals de ecologisch/biologische levensvragen (117 quotes). 

Dit wijst op het belang van dieren en natuur op de zorgboerderij voor de mogelijke 

beïnvloeding van de zingeving van de deelnemers. Dit wordt hieronder per ‘oervraag’ 

besproken. 

Bij de interviews vormen de ‘oervragen’ van Anbeek (2013a) de grootste groep, met 663 

quotes in totaal. ‘Gebroken gemeenschap’  (128 quotes) komt het meeste voor van alle 

‘oervragen’. Het is aannemelijk dat dit komt doordat het hier een onderzoeksgroep betreft, 

die door hun zorgvraag een bepaalde mate van kwetsbaarheid met de bijbehorende 

moeilijkheden ervaart.  

Evenals bij de observatiedag-verslagen, tellen de interviews veel zinbehoeftes van Derkx 

(2011) (510 quotes in totaal) en beduidend minder levensvragen van Rijksen en Van Heijst 

(1999) (365 quotes in totaal). Een duidelijke verklaring is hier niet voor te geven, behalve dat 

de zingevingsaspecten van Derkx (2011) wellicht beter herkenbaar zijn in de data, dan de 

zingevingsaspecten van Rijksen en Van Heijst (1999). De familiecode ‘Betekenis 

zorgboerderij voor deelnemers: persoonlijke groei’ (150 quotes) vormt hiernaast een 

opvallende groep. Zowel hulpverleners als deelnemers geven blijk van persoonlijke groei bij 

de deelnemers.  

Bij de hulpverleners die blijk geven van een duidelijke zinervaring in hun werk, komen bij de 

deelnemers meer zingevingsaspecten naar voren. Dit kan wijzen op een mogelijk verband 

tussen de mate van zin, hoe hulpverleners hun werk vormgeven en de mate waarin dit de 

zingeving van de deelnemers beïnvloedt. 
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De natuur die wij zijn 

De deelnemers ervaren volgens zowel hulpverleners als de deelnemers met een psychische 

hulpvraag rust en ruimte bij het in de natuur zijn. De zorgboerderij heeft als voordeel dat zij 

buiten (bezig) kunnen zijn, in een groene omgeving. Er worden activiteiten ondernomen, 

zoals werk in het weiland of in de tuin. In het oog springt het belang van de aanwezigheid 

van dieren. De deelnemers beschrijven dat zij zich betrokken voelen bij de dieren. Veel van 

hen geeft blijk van een band met de dieren. Dieren geven zodoende een gevoel van 

verbondenheid: een zinbehoefte van Derkx (2011). Ze kunnen spelen, knuffelen en hun 

verhaal kwijt bij dieren. Dieren hebben geen oordeel, zijn een eerlijke spiegel, dankbaar en 

bieden troost of ‘luchtigheid’. De hulpverleners noemen het belang van dierverzorging, 

omdat zij de deelnemers structuur, werkritme en verantwoordelijkheidsgevoel geeft. De 

dieren hebben op deze manier een positieve invloed op diverse zingevingsaspecten van 

Anbeek (2013a), Derkx (2011) en Rijksen en Van Heijst (1999). Bij bijna alle interviewvragen 

omtrent de ‘oervragen’ van Anbeek (2013a), komt het belang van de omgang en 

dierverzorging voor de deelnemers terug. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de 

aanwezigheid en verzorging van dieren op de zorgboerderijen het belangrijkste zingevende 

element is voor de deelnemers. Dit zal bij veel andere ‘oervragen’ tevens terugkomen. 

Hiernaast blijkt dat bezigheden met levenloze natuur zingevingsaspecten bevatten voor de 

deelnemers, zoals houtbewerking en machineonderhoud. 

De mens 

Bij de ‘oervraag’ over ‘de mens’ geven de deelnemers, op één deelnemer na, opvallend 

positieve karaktereigenschappen van zichzelf. Wellicht houdt dit verband, met dat de 

meeste hulpverleners aangeven dat veel deelnemers weinig besef hebben van hun 

beperking en hierdoor zichzelf overschatten. Zij kunnen hierdoor tegen hun beperking 

aanlopen. Daarentegen geeft één hulpverlener aan dat sommige van de deelnemers op haar 

zorgboerderij zich juist onzeker voelen vanwege hun besef van hun beperking. 

De deelnemers en hulpverleners geven aan dat de deelnemers het nodig hebben om zich 

welkom te voelen en geaccepteerd te worden voor wie zij zijn. Er moet geen druk zijn  om 
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hun werk binnen een bepaalde tijd of foutloos te doen. Tevens hebben zij een rustige, veilige 

omgeving nodig. Hierin komt terug wat voor deelnemers ‘van ultiem belang’ is.  

Het is zoals het is 

De oervraag ‘het is zoals het is’ houdt sterk verband met de ‘oervraag’ naar de ‘gebroken 

gemeenschap’, omdat een moeilijke gebeurtenis een ervaring van kwetsbaarheid op kan 

roepen.  

De reactie van de deelnemers op een moeilijke gebeurtenis hangt samen met de zorgvraag, 

leeftijd en aard van de moeilijke gebeurtenis. Zowel hulpverleners als een deel van de 

deelnemers geven aan dat deelnemers het lastig vinden om met een moeilijke gebeurtenis 

om te gaan en de neiging hebben om zich af te sluiten. De hulpverleners moeten veelal eerst 

naar de deelnemers vragen, voordat de deelnemers iets vertellen. Een dode koe kan door 

deelnemers over het algemeen makkelijker geaccepteerd worden, omdat leven en dood 

inherent zijn aan natuur. Hier komen de ‘oervraag’ ‘de natuur die wij zijn’ en de 

ecologisch/biologische levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999) opnieuw terug.  

Sommige deelnemers geven moeilijke ervaringen weer, die kunnen wijzen op een 

contrastervaring: een code die meermaals terugkomt in de interviews. 

Gebroken gemeenschap 

Op de zorgboerderij is er aandacht voor iemands kwetsbaarheid en komen deelnemers in 

contact met andermans kwetsbaarheid: de zorgboerderij vormt een gemeenschap waarin 

kwetsbaarheid een plek krijgt. Het ligt aan de mate van vertrouwdheid en veiligheid of de 

deelnemers hun kwetsbaarheid tonen. De mate van ervaren vertrouwdheid en veiligheid van 

de omgeving, bepaalt veelal of de deelnemers hun kwetsbaarheid tonen. Sommige 

hulpverleners geven aan dat deelnemers hun kwetsbaarheid ook kunnen uitvergroten om 

aandacht te krijgen. ‘Gebroken gemeenschap’ toont een sterk verband met de ‘oervraag’ 

naar ‘het is zoals het is’: moeilijke gebeurtenissen geven gevoelens van kwetsbaarheid bij 

deelnemers.  
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Luchtigheid 

De ‘oervraag’ naar ‘luchtigheid’ brengt de ‘oervraag’ ‘het is zoals het is’ en ‘gebroken 

gemeenschap’ naar voren: hoe men troost of inspiratie vindt na een moeilijke of kwetsbare 

ervaring.  

Een gesprek met hulpverleners biedt de deelnemers ‘luchtigheid’ bij een moeilijke 

gebeurtenis. Ook de dieren bieden ‘luchtigheid’ (troost), doordat deelnemers met hen 

knuffelen, even bij de dieren kunnen zijn of tegen de dieren kunnen praten. De rol van de 

dieren bij het bieden van ‘luchtigheid’, verwijst naar ‘de natuur die wij zijn’, 

ecologisch/biologische levensvragen en verbondenheid met dieren. 

Andere elementen die de deelnemers troosten bij een moeilijke gebeurtenis, zijn afleidende 

activiteiten, of andere collega’s die hen opbeuren. Dit verwijst naar de relationele 

levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999).  

Van ultiem belang 

Opvallend is dat zowel de deelnemers als hulpverleners alle zinbehoeftes van Derkx (2011) 

noemen als van belang voor de deelnemers. Zo is er het verlangen naar competentie, 

eigenwaarde, begrijpelijkheid, doelgerichtheid, morele rechtvaardiging, transcendentie en 

verbondenheid. Zo noemen deelnemers het belang van familie(leden) (verbondenheid). 

Deelnemers wensen dat hun werk en leven goed verloopt (begrijpelijkheid). Ze willen aan 

een doel kunnen werken (doelgerichtheid en transcendentie). Deelnemers willen volgens 

hulpverleners een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de zorgboerderij of de maatschappij 

(transcendentie en morele rechtvaardiging). Deelnemers hebben een veilige, vertrouwde 

omgeving waarin de deelnemers zij zich geaccepteerd, gewaardeerd en thuis voelen en 

zelfvertrouwen kunnen hebben (eigenwaarde en verbondenheid). Bij deze ‘oervraag’ komen 

geen religieuze onderwerpen aan bod. Transcendentie komt bij de respondenten terug als 

het overstijgen van zichzelf via contact met de/het ander(e) of een gerichtheid op een 

bezigheid. 
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Toekomst? 

De ‘oervraag’ over de ‘toekomst?’ komt het minst van alle ‘oervragen’ terug. De ‘oervraag’ 

houdt verband met de zinbehoefte doelgerichtheid van Derkx (2011) en de temporele 

levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999). Vanuit de hulpverleners spreekt een bepaald 

idee dat de toekomstdoelen voor deelnemers ‘van ultiem belang’ kunnen zijn. De 

deelnemers zelf lijken echter minder belang te hechten aan toekomstdoelen.  

Overeenkomstig met wat de hulpverleners aangeven, hebben deelnemers korte en lange 

termijn doelen. Sommige hulpverleners geven aan twijfels te hebben of deelnemers een 

besef hebben van lange termijn, of denken dat voor sommige deelnemers het stellen van 

doelen onwenselijk is. De deelnemers streven naar het krijgen van een passende, betaalde 

baan. Hulpverleners zetten hier soms hun twijfels bij of zij dit ook daadwerkelijk zullen 

bereiken. Hieruit blijkt dat hulpverleners denken dat sommige doelen van de deelnemers 

onrealistisch zijn. 

Voorbeelden van doelen die deelnemers hebben, zijn het zelfstandig gaan wonen, of het 

verkrijgen van een vriendenkring. Doelen met betrekking tot de zorgboerderij zijn het 

werken met machines, dierverzorging, tractor rijden of leren om minder favoriete taken te 

volbrengen. Hierin komt in lichte mate het belang van dieren wederom terug. Bij deze 

diverse doelen geven de deelnemers blijk van een streven naar vervulling van de zinbehoefte 

verbondenheid of relationele levensvragen, competentie, morele rechtvaardiging en 

eigenwaarde. 

4.3.4  Diagrammen met verbanden tussen ‘oervragen’ en zingevingsaspecten 

Uit bovenstaande resultaten van de interviews met hulpverleners en deelnemers, komen 

diverse verbanden tussen de zingevingsaspecten van Anbeek (2013a), Derkx (2011) en 

Rijksen en Van Heijst (1999) naar voren. In onderstaand figuur 6 ‘Verbanden in de interviews 

tussen de zingevingsaspecten’ worden deze verbanden weergegeven.  

In figuur 6 zijn de meest voorkomende verbanden tussen de zingevingsaspecten bij de 

vergelijking tussen de interviews zichtbaar. Pijlen met een dikke lijn geven een veelgenoemd 

verband weer. Minder sterke verbanden zijn in dit schema weg gelaten.  
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Opvallend is dat zowel de hulpverleners als de deelnemers in bijna alle gevallen dezelfde 

zingevingsaspecten bij bepaalde ‘oervragen’ noemen. Deze uitkomst versterkt de validiteit 

van de resultaten.  

In het diagram valt op dat er veel verbanden tussen de zingevingsaspecten van Anbeek 

(2013a) en Derkx (2011) zijn en minder tussen Anbeek (2013a) en Rijksen en Van Heijst 

(1999). ‘De natuur die wij zijn’ heeft weinig verbanden naar andere zingevingsaspecten, 

maar de verbanden die er zijn, komen vaak voor in de resultaten. De natuur (ookwel de 

ecologisch/biologische levensvragen) wordt door de respondenten vaak gerelateerd aan 

verbondenheid met dieren en transcendentie van zichzelf door contact met dieren. 

‘Luchtigheid’ wordt vaak verbonden met ecologisch/biologische en relationele levensvragen. 

De troost komt voor deelnemers vaak via het contact met de dieren of mensen 

(hulpverleners of deelnemers) op de zorgboerderij. Toekomstdoelen kennen een sterk 

verband met doelgerichtheid en temporele levensvragen, omdat deze zingevingsaspecten 

naar hetzelfde soort thema verwijzen en dus overlap hebben met elkaar. ‘Gebroken 

gemeenschap’ staat bovenaan, maar heeft geen verbanden die veelvuldig voorkomen. In 

figuur 7 is echter zichtbaar dat deze ‘oervraag’ veel verbanden met andere ‘oervragen’ 

heeft. 

Onderstaand in figuur 7 ‘Verbanden in de interviews tussen de ‘oervragen’, is aangegeven 

welke ‘oervragen’ de respondenten nog meer naar voren lieten komen wanneer gevraagd 

werd naar een bepaalde ‘oervraag’.  In het diagram is te zien dat ‘de natuur die wij zijn’ en 

‘het is zoals het is’ en ‘de natuur die wij zijn’ en ‘luchtigheid’ vaak naar elkaar verwijzen. De 

deelnemers vinden bij moeilijke momenten troost in de omgang met de dieren op de 

zorgboerderij. De deelnemers verbinden ‘gebroken gemeenschap’ vaak met ‘het is zoals het 

is’: deelnemers ervaren bij moeilijke gebeurtenissen vaak gevoelens van kwetsbaarheid. 
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Figuur 6: Verbanden in de interviews tussen de zingevingsaspecten 



101 4. Resultaten

Figuur 7: Verbanden in de interviews tussen de ‘oervragen’
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5. Conclusie en discussie

In dit hoofdstuk wordt via het antwoord op de deelvragen, gekomen tot de beantwoording 

van de hoofdvraag. Dit vormt de conclusie van dit onderzoek. Vervolgens worden in de 

discussie de resultaten besproken in relatie tot de theorie in hoofdstuk 2. Er wordt 

afgesloten met enige kanttekeningen bij (de aanpak van) dit onderzoek en aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek. 

5.1  Beantwoording deelvragen en hoofdvraag 

Bij de deelvragen krijgen  de resultaten van de observatiedagen minder gewicht dan de 

interviews. Daarbij wordt er met name ingegaan op de ‘oervragen’ van Anbeek (2013a),  

omdat deze leidend zijn voor dit onderzoek. 

Deelvraag 1) Hebben zorgboerderijen, zoals af te leiden uit de verzamelde data van 

deelnemers met een psychische hulpvraag en hulpverleners op zorgboerderijen, invloed op de 

zingeving van deze deelnemers?  

Uit de data van de deelnemers met een psychische hulpvraag en hulpverleners van de in 

deze studie onderzochte zorgboerderijen komt naar voren dat de in deze studie onderzochte 

zorgboerderijen in de basis kans geven dat zingevingsaspecten bij de deelnemers worden 

beïnvloed. De onderzochte zingevingsthema’s komen in verschillende mate naar voren uit de 

data. Hieruit blijkt dat bepaalde elementen op de zorgboerderij meer kans geven op de 

beïnvloeding van de zingeving bij deelnemers, dan andere elementen. In deelvraag 2 wordt 

weergegeven welke zingevingsaspecten mogelijk worden beïnvloed. 

Deelvraag 2) Welke zingevingsaspecten worden mogelijk beïnvloed bij de deelnemers met 

een psychische hulpvraag op zorgboerderijen?  

Alle in deze studie onderzochte zingevingsaspecten van Anbeek (2013a), Derkx (2011) en 

Rijksen en Van Heijst (1999) komen in verschillende mate terug bij de deelnemers met een 

psychische hulpvraag op de in deze studie onderzochte zorgboerderijen. De 

zingevingsaspecten van Anbeek (2013a) en Derkx (2011) komen het meest terug.  
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De respondenten noemen bij een vraag naar een zingevingsaspect in veel gevallen diverse 

andere zingevingsaspecten van Anbeek (2013a), Derkx (2011) en Rijksen en Van Heijst 

(1999). Dit wijst op een onderlinge verwevenheid van de verschillende zingevingsaspecten. 

De zingevingsaspecten met betrekking tot natuur en dieren komen het sterkst terug in de 

data. Hierbij gaat het veelal om het contact van deelnemers met dieren, wat verbondenheid 

geeft: een zinbehoefte van Derkx (2011). Daarbij overstijgen deelnemers zichzelf via contact 

met dieren en dierverzorging: transcendentie, een zinbehoefte van Derkx (2011).  Zodoende 

kan gesteld worden dat de aanwezigheid van dieren op de in deze studie onderzochte 

zorgboerderijen de grootste kans biedt op mogelijke beïnvloeding van de zingeving bij 

deelnemers. Andere niet-natuur gerelateerde activiteiten, kunnen in mindere mate tevens 

de zingeving van deelnemers beïnvloeden. Hiernaast komt de betrokkenheid van de 

deelnemers bij de zorgboerderij en het kunnen nastreven van doelen naar voren. 

De deelnemers en hulpverleners geven specifiek veel verbanden weer tussen de ‘oervragen’ 

van Anbeek (2013a). Enkele duidelijke verbanden zijn het veelvuldig samen voor komen van 

‘de natuur die wij zijn’ en ‘het is zoals het is’ en ‘de natuur die wij zijn’ en ‘luchtigheid’. De 

omgang van deelnemers met natuur biedt hen troost bij moeilijke momenten. De ‘oervraag’ 

‘gebroken gemeenschap’ komt veel voor in relatie tot ‘het is zoals het is’, vanwege de 

relatief hoge mate van moeilijke momenten en gevoelens van kwetsbaarheid die 

deelnemers ervaren.  

Bij de zorgboerderijen waar de hulpverleners meer blijk van zingeving binnen hun werk 

geven, komen meer zingevingsaspecten bij de deelnemers naar voren. 

In deelvraag 3 worden mogelijke verklaringen gegeven voor de hierboven vermeldde 

zingevingsaspecten. 

Deelvraag 3) Hoe is de mogelijke invloed van zorgboerderijen op de zingeving van de 

deelnemers vanuit de verzamelde data te verklaren?      

Het contact van de deelnemers met de dieren op de in deze studie onderzochte 

zorgboerderijen geeft volgens de respondenten de meeste kans op de beïnvloeding van de 

zingeving bij de deelnemers. Daarnaast zijn in mindere mate ook niet-natuur gerelateerde 

activiteiten op de zorgboerderijen mogelijk zingevend, zoals houtbewerking en 

machineonderhoud.  
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Bij de zorgboerderijen waar de hulpverleners blijk geven van een duidelijke persoonlijke 

zinervaring in hun werk, komen bij de deelnemers meer zingevingsaspecten naar voren. Dit 

kan wijzen op een mogelijk verband tussen de mate van zin, hoe hulpverleners hun werk 

vormgeven en de mate waarin dit de zingeving van de deelnemers beïnvloedt. 

Uit de data blijkt een sterk onderling verband tussen de ‘oervragen’ naar ‘de natuur die wij 

zijn’, ‘het is zoals het is’ en ‘gebroken gemeenschap’. Deelnemers ervaren bij moeilijke 

momenten en gevoelens van kwetsbaarheid volgens de respondenten vaak troost in de 

omgang met de dieren op de zorgboerderijen. Zo kan de dierverzorging de deelnemers 

afleiden (transcendentie) van eigen zorgen. Tevens ervaren deelnemers verbondenheid met 

de dieren, omdat de dieren er volgens hen zonder oordeel ‘voor hen zijn’ als zij het moeilijk 

hebben en ze ermee kunnen knuffelen, of spelen. De dieren bieden op deze manier 

verschillende vormen van troost of afleiding, al naar gelang waar de deelnemers op dat 

moment behoefte aan hebben. Deze troost of afleiding die de dieren bieden, vormt 

zodoende één van de belangrijkste kansen tot beïnvloeding van de zingeving van de 

deelnemers bij de zorgboerderijen.  

De ‘oervraag’ naar de ‘gebroken gemeenschap’ komt vaak voor met ‘het is zoals het is’. Dit 

sterke verband verwijst naar de rol van de zorgvraag bij de deelnemers en de kwetsbaarheid 

en moeilijkheden die de deelnemers hierdoor kunnen ervaren. Daarbij komen deelnemers 

op de zorgboerderij in contact met andere (kwetsbare) deelnemers met een zorgvraag. 

Hierdoor ervaren veel deelnemers een betrokkenheid bij de betreffende zorgboerderij. De 

deelnemers kunnen onder gemotiveerde begeleiding van de hulpverleners in een veilige 

context en acceptatie van de eigen kwetsbaarheid, werken aan het behalen van doelen en 

wellicht persoonlijke ontwikkeling. Zodoende kan de zorgboerderij gezien worden als een 

‘gebroken gemeenschap’, waar de deelnemer (tijdelijk) deel van uit maakt. Deze ‘gebroken 

gemeenschap’ bevat diverse elementen die ieder kans geven tot de beïnvloeding van de 

zingeving van de deelnemers. Deze elementen zijn: 1) met name de troost of afleiding die 

dieren bieden; maar ook 2) niet-natuurgerichte activiteiten; 3) omgang met andere 

kwetsbare deelnemers; 4) hulpverleners die vanuit persoonlijke zingeving een sfeer van 

veiligheid en ruimte voor ieders kwetsbaarheid scheppen; en 5) mogelijke persoonlijke 

ontwikkeling.  

Hoofdvraag: Hebben zorgboerderijen in Nederland, zoals af te leiden uit de verzamelde data 
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van deelnemers met een psychische hulpvraag en hulpverleners op zorgboerderijen, invloed 

op de zingeving van deze deelnemers en zo ja, welke aspecten van zingeving worden mogelijk 

beïnvloed en hoe is deze mogelijke invloed van zorgboerderijen vanuit de verzamelde data te 

verklaren?  

Uit de verzamelde data van hulpverleners en deelnemers met een psychische hulpvraag aan 

de in deze studie onderzochte zorgboerderijen, is af te leiden dat deze zorgboerderijen in de 

basis kans geven tot een variërende beïnvloeding van verschillende zingevingsaspecten bij 

de deelnemers. De in deze studie onderzochte zingevingsaspecten zijn afkomstig van Anbeek 

(2013a), Derkx (2011) en Rijksen en Van Heijst (1999).  

De zorgboerderij vormt een zogenaamde (tijdelijke) ‘gebroken gemeenschap’ voor 

deelnemers met een zorgvraag. De zorgvraag kan bij deelnemers leiden tot het ervaren van 

kwetsbaarheid en moeilijke momenten. Bij deze ‘gebroken gemeenschap’, kunnen 

verschillende elementen invloed hebben op de zingeving van deelnemers. De dieren vormen 

het belangrijkste mogelijke element dat zingeving bij de deelnemers kan beïnvloeden, 

doordat de dieren afleiding of troost bieden als deelnemers moeilijke gebeurtenissen of 

kwetsbaarheid ervaren. Andere mogelijk zingevende elementen op de zorgboerderijen zijn 

niet-natuur gerelateerde activiteiten, de omgang van deelnemers met andere kwetsbare 

deelnemers, de sfeer die gemotiveerde hulpverleners scheppen voor de deelnemers en de 

mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling.  

Zodoende bieden de onderzochte zorgboerderijen een type context waarin diverse 

onderdelen tot zingeving bij de deelnemers kunnen leiden. Het staat niet vast of dit ook 

altijd bij de deelnemers tot zingeving leidt, maar de elementen die bij de deelnemers bewust 

of onbewust tot zingeving kunnen leiden bevinden zich bij de zorgboerderijen binnen 

handbereik.  

5.2  Discussie van de conclusie in relatie tot de theorie 

In hoofdstuk 2 is een werkdefinitie van zingeving voor dit onderzoek gegeven. Volgens deze 

werkdefinitie is zingeving een unieke, zeer persoonlijke belevingservaring. Zingeving is het 

zoeken naar en de toekenning van een bepaalde betekenis en samenhang aan beleefde 

gebeurtenissen en ervaringen. Zingeving is een voortdurend dialogisch en dynamisch proces 
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tussen de persoon met diens zingevingskader en diens ervaringen en context van andere 

mensen en levensvormen, levensbeschouwing(en) en cultuur waarin de persoon zich 

bevindt. Zingeving geeft de persoon een bepaalde zinbeleving bij het leven, wat invloed 

heeft op de gevoelservaring en het welzijn van de persoon. Zingeving motiveert mensen tot 

het nastreven en vervullen van bepaalde wensen en doelen in het leven, waar op dagelijks 

niveau vorm aan wordt gegeven in keuzes en handelen.  

De psychische hulpvraag van de onderzochte deelnemers en de ervaringen van 

kwetsbaarheid die deze hulpvraag kunnen oproepen, vormen een belangwekkend element 

op de zorgboerderij. De zorgboerderij speelt hierop in, door een context te bieden waarin 

deze kwetsbaarheid een plek krijgt en er activiteiten en andere mensen of dieren zijn die de 

deelnemer helpen in de omgang met diens zorgvraag en kwetsbaarheid. Verschillende 

elementen kunnen de zingeving van de deelnemers beïnvloeden. Zingeving wordt in de 

werkdefinitie opgevat als een zoeken naar betekenis en samenhang van gebeurtenissen en 

ervaringen. Uit de data kan niet gesteld worden of de diverse mogelijk zingevende 

elementen op de zorgboerderij dit (bewust of onbewust) zoeken van de deelnemers 

stimuleert. Wel blijkt uit de data het dialogische proces tussen (gevoels)ervaringen van de 

deelnemer en diens ervaring van welzijn en de invloed van de context van de zorgboerderij 

op de deelnemer. Zo kan een gebeurtenis op de zorgboerderij invloed hebben op hoe de 

deelnemer zich voelt. Volgens de werkdefinitie motiveert zingeving tot het vervullen van 

bepaalde wensen en doelen. Op de zorgboerderij werken deelnemers veelal aan 

persoonlijke doelen. Wanneer de zorgboerderij de zingeving van de deelnemers positief 

beïnvloedt, kan dit mogelijk leiden tot meer motivatie om persoonlijke doelen en wellicht 

persoonlijke ontwikkeling te bereiken. De zorgboerderij biedt de mogelijkheid hiertoe. 

De resultaten kennen zodoende een redelijke overlap met de werkdefinitie. Het dynamische 

aspect van zingeving, zoals besproken in de werkdefinitie, komt uit de data minder naar 

voren. Dit heeft te maken met het enkele contactmoment dat de onderzoeker met de 

respondenten heeft gehad. Om te achterhalen of de mogelijke zingeving bij de deelnemers 

wijzigt, is er  een langduriger onderzoek nodig. Hierbij wordt er na een langere tijdsperiode 

bij dezelfde respondenten naar dezelfde zingevingsaspecten gevraagd en worden de 

resultaten met elkaar vergeleken. Hieruit zal blijken of zingeving inderdaad een dynamisch 

karakter heeft.  
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In hoofdstuk 2 wordt natuur als mogelijk belangrijk zingevingsaspect bij zorgboerderijen 

genoemd. De resultaten bevestigen het belang van natuur of dieren als zingevingsaspect bij 

deze onderzoekslocaties. De zingevingsaspecten met betrekking tot natuur komen 

veelvuldig voor en bieden één van de belangrijkste mogelijkheden tot beïnvloeding van 

zingeving bij de deelnemers op de zorgboerderij.  

Transcendentie is in hoofdstuk 2 als een ander mogelijk belangrijk zingevingsaspect 

genoemd. In plaats van religieuze onderwerpen, komt transcendentie op de zorgboerderij 

naar voren als een overstijging van zichzelf via contact met mensen, dieren, een gerichtheid 

op een activiteit of het streven naar een doel of ideaal. Het betreft hier een meer 

hedendaagse vorm van transcendentie.  

Het is mogelijk dat de deelnemers zich in een bepaalde fase van herstel bevinden, zoals 

omschreven door Spaniol, Wewiorski, Gagne & Anthony (2009). Het is mogelijk dat de 

meeste deelnemers uit dit onderzoek zich wellicht in fase 3 van het herstel bevinden die de 

auteurs benoemen: leven met de aandoening. In hoofdstuk 2 worden diverse auteurs 

aangehaald die aangeven dat moeilijke ervaringen zingeving tot een bewust proces kunnen 

maken. Bij fase 3 van herstel komen wellicht zingevingsvragen naar voren. Uit de studie kan 

echter gesteld worden dat de deelnemers zich waarschijnlijk niet bewust bezig houden met 

zingevingsvragen. Af te leiden uit wat de deelnemers vertelden, lijkt het hier meer om een 

onbewuste, alledaagse vorm van zingeving te gaan. Zoals het troost vinden door bij een 

kalfje te zitten. De deelnemers zijn wellicht meer bezig met het leren leven met de 

aandoening zelf, dan met bewuste bezinning.  

In enkele gevallen had de onderzoeker een vermoeden van een mogelijke contrastervaring 

bij de deelnemers. Hier is echter niet naar door gevraagd en omdat het hier slechts om 

enkele gevallen gaat, kunnen deze resultaten buiten beschouwing gelaten worden.  

De ‘oervragen’ van Anbeek (2013a) als operationalisatie van zingeving, leverde voldoende 

data op. In hoofdstuk 2 is gesteld dat de zingevingsaspecten weliswaar geen empirisch 

wetenschappelijke onderbouwing hebben, maar wellicht alsnog valide zijn vanwege hun 

gemeenschappelijke overlap. Omdat uit de resultaten eveneens een overlap tussen de 

zingevingsaspecten blijkt, kan gesteld worden dat de ‘oervragen’ als meetinstrument van 

zingeving bij deze onderzoekslocatie en doelgroep een bepaalde validiteit bevatten. De 

levensvragen van Rijksen en Van Heijst (2011) kwamen beduidend minder voor. Dit kan erop 
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wijzen dat de ‘oervragen’ van Anbeek (2013a) vanwege de belevingsgerichtheid, zoals 

gesteld in hoofdstuk 2, wellicht beter toepasbaar zijn voor het afnemen van interviews bij 

deze doelgroep. Over de hoeveelheid in de data voorkomende zinbehoeftes van Derkx 

(2011) en de vele verbanden met de ‘oervragen’ van Anbeek (2013a) kan slechts 

gesuggereerd worden dat deze gemakkelijker in de data te herkennen zijn dan de 

levensvragen van Rijksen en Van Heijst (1999). Dit kan mogelijk wijzen op een bias bij de 

onderzoeker.  

Tenslotte dient aangegeven te worden dat wanneer de ‘oervragen’ bij andere 

onderzoekslocaties en doelgroepen ingezet worden, het mogelijk is dat er andere verbanden 

naar voren komen. De ‘gebroken gemeenschap’ en ‘de natuur die wij zijn’ spelen bij de 

zorgboerderij een grote rol, maar dit kan bij ander onderzoek anders uitvallen.  

5.3  Kritische kanttekeningen met betrekking tot dit onderzoek 

Uit de antwoorden van de deelnemers zijn diverse zingevingsaspecten gedestilleerd.  Wij 

kunnen ons echter afvragen of bepaalde als zingeving aangeduide elementen niet een meer 

psychologisch karakter hebben. Zo kan een gesprek met een hulpverlener eerder een 

psychologische invloed hebben, dan een zingevende invloed. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 

de behoefte van deelnemers aan een veilige context. Veel van de zingevingsaspecten 

bevatten psychologische behoeften, zoals veel van de zinbehoeften van Derkx. Een 

psychologische invloed kan wel een voorwaarde vormen voor het kunnen komen tot 

zingeving.  

Bij de selectie van onderzoekslocaties, was de onderzoeker afhankelijk van zorgboerderijen 

die bereid waren deel te nemen. Ondanks de variatie aan typen zorgboerderijen in dit 

onderzoek, had de onderzoeker voorkeur voor een grotere spreiding in typen 

zorgboerderijen.  

De onderzoeker was tevens afhankelijk van welke deelnemers en hulpverleners instemden 

met deelname. Dit had onder andere als resultaat, dat er een ongelijke verdeling van 

deelnemende hulpverleners en deelnemers per zorgboerderij was. Het aantal deelnemende 

respondenten kwam echter wel overeen met het aantal deelnemers per zorgboerderij: bij 

De Lindenhof zijn er een klein aantal deelnemers en zijn er ook relatief minder 
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respondenten, dan bij het grotere Weidelust. Daarbij kwam de informatiedichtheid van de 

interviews met het kleinere aantal hulpverleners ongeveer overeen met de 

informatiedichtheid van de interviews met het grotere aantal deelnemers.  

De deelnemers hebben allicht regelmatig sociaal wenselijke antwoorden gegeven en waren 

mogelijk niet altijd in staat om goed in te gaan op de ‘oervragen’. Dit kan de 

betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksresultaten aantasten. Dit is zoveel mogelijk 

opgevangen, door de resultaten van de interviews met de deelnemers, te vergelijken met de 

resultaten van de interviews met de hulpverleners en de observatiedag-verslagen. 

Bij de interviewvragen moet in gedachten gehouden worden dat de respondenten met een 

licht verstandelijke beperking de vragen wellicht niet volledig begrijpen, ondanks dat de 

onderzoeker de vragen bij hen zoveel mogelijk heeft toegelicht.  

Daarnaast kan de samenstelling van de onderzoeksgroep de resultaten beïnvloeden. De 

Westerse cultuur en niveau van opleiding van de respondenten kunnen mogelijk de manier 

van denken en spreken over de diverse zingevingsaspecten beïnvloeden.  

De resultaten dienen gelezen te worden met het oog op deelnemers die zelf gekozen 

hebben voor een zorgboerderij als zorgplek: deze zorgcontext zal de deelnemers 

waarschijnlijk aanspreken, wat een reden kan zijn dat er een positieve invloed is van de 

zorgboerderij op de deelnemers.  

Het analyseren van de interviews en observatiedag-verslagen is zoveel mogelijk uitputtend 

gedaan, maar de onderzoeker is zich ervan bewust dat er mogelijk alsnog belangwekkende 

informatie of verbanden over het hoofd zijn gezien. Daarnaast is het codeerproces een 

proces dat niet volledig objectief kan plaatsvinden: het coderen geschiedt altijd vanuit het 

denkkader van de betreffende onderzoeker. 

5.4  Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Het lijkt nuttig om een beeld te krijgen van waarom of waardoor de zorgcontext van een 

zorgboerderij mogelijk bepaalde zingevingsaspecten beïnvloedt. Daarom wordt aanbevolen 

om de mogelijke beïnvloeding van zingevingsaspecten bij zorgboerderijen te vergelijken met 

reguliere zorginstellingen. Voor een goed vergelijk, dienen bij de reguliere zorginstellingen 
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geen dieren of natuur aanwezig te zijn, hebben de deelnemers of patiënten van beide 

locaties een vergelijkbare hulpvraag en bevinden zij zich in eenzelfde fase van herstel.  

In deze studie is getracht om te komen tot een bruikbare operationalisatie van zingeving. De 

onderzoeker beveelt onderzoek aan naar hoe zingeving geoperationaliseerd kan worden.  

Onderzoek kan uitwijzen of gebruik van andere zingevingsaspecten bij het bevragen van 

zingeving, andere of soortgelijke resultaten oplevert.  

Verder zou vervolgonderzoek ook naasten van de deelnemers kunnen betrekken, zoals 

familie en partners. Naasten kunnen een andere of aanvullende visie hebben met betrekking 

tot zingeving bij de deelnemers. Op deze manier wordt de zingeving van de deelnemers 

breder benaderd en de betrouwbaarheid van de resultaten vergroot.  

Daarnaast komt uit deze studie naar voren dat de zorgboerderij mogelijk van betekenis is 

voor andere betrokkenen bij de zorgboerderij, zoals ouders, gezinnen en hulpverleners. 

Vanwege de doelgroep van dit onderzoek, zijn deze resultaten buiten beschouwing gelaten. 

Het kan daarom een interessant vervolg op dit onderzoek vormen om in kaart te brengen 

voor welke betrokken partijen de zorgboerderij tevens van betekenis is en welke 

verklaringen hier voor te geven zijn. 
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Bijlage 1: Mail met oproep aan zorgboerderijen regio Utrecht en Noord-
Brabant 

Geachte eigenaren/waarnemers van de zorgboerderij, 

Als student aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) rond ik mijn opleiding 

momenteel af met een scriptie. Het onderwerp van deze scriptie is de rol van zingeving bij 

mensen met een psychische hulpvraag die deelnemen aan een zorgboerderij. 

Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar zorgboerderijen die bij 

voorkeur dagbesteding verzorgen, in het bezit zijn van het kwaliteitskeurmerk 'Kwaliteit laat 

je zien' en hun locatie beschikbaar willen stellen voor dit onderzoek. 

Toelichting 

Onder een psychische hulpvraag versta ik mensen met een psychiatrische indicatie, burn-

out of andere psychische hulpvraag zoals ADHD of autisme. De precieze focus van de 

onderzoeksgroep kan aangepast worden op de zorgboerderijen die zich beschikbaar stellen. 

Wat vraagt dit van u? 

Gestart wordt met een kennismaking met de zorgboer en het bespreken van de 

mogelijkheden met betrekking tot de aanpak van mijn onderzoek op uw locatie. Hierop volgt 

een observatiedag waarop ik mee kijk in de zorgpraktijk van uw zorgboerderij. Na de 

hier door mij vergaarde inzichten worden er interviews afgenomen. Hierbij richt ik mij op 

interviews met ongeveer 5 hulpverleners (zorgboer, hulpverleners, vrijwilligers, of anders) 

en ongeveer 5 deelnemers met een psychische hulpvraag. 

De interviews duren maximaal 1,5 uur, waarbij de gegevens op audio worden opgenomen 

en anoniem worden verwerkt in het uiteindelijke verslag. Voor aanvang van het interview 
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wordt een toestemmingsverklaring ondertekend door mij en de deelnemer aan het 

interview, waarin de anonimiteit wordt gewaarborgd. De interviews met de hulpverleners 

kunnen buiten werktijd plaatsvinden. 

Wat biedt dit u? 

Het onderzoek ondersteunt de kennisontwikkeling op het gebied van: 1) het actuele thema 

over zingeving in de zorg; 2) zingeving bij deelnemers met een psychische kwetsbaarheid aan 

zorgboerderijen en; 3) mogelijkheden voor (verdere) ontwikkeling in de kwaliteit van zorg op 

zorgboerderijen aan de hand van deze inzichten. 

Voldoet uw zorgboerderij aan bovenstaande focus van het onderzoek en bent u bereid tot 

het beschikbaar stellen van uw locatie? Dan kunt u reageren op deze mail of bellen op 

onderstaand nummer. 

Ik kijk uit naar uw reactie! 

Hartelijke groet, 

Elise van Schaik 
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Bijlage 2: Mail met toelichting insteek interviews 

Beste ………, 

In deze mail vind je de toelichting voor de interviews met zorgboeren en hulpboeren. 

De interviews worden gedaan in het kader van mijn masterscriptie vanuit de Universiteit 

voor Humanistiek (Utrecht): een opleiding die zich richt op zingeving en humanisering, 

bekeken vanuit diverse mensgerichte disciplines. Ik heb binnen deze opleiding de richting 

van geestelijke begeleiding en coaching gevolgd. 

Ik doe onderzoek naar zingeving bij deelnemers met een psychische hulpvraag aan 

zorgboerderijen. De deelnemers zijn bij voorkeur 18 jaar of ouder. De interviews betreffen 

wat persoonlijke vragen over leeftijd, de hiervoor ontvangen zorg (wanneer men dit wil 

beantwoorden), hoe vaak zij op de zorgboerderij zijn en of zij hiernaast 

werken/een opleiding volgen. Daarnaast zullen vragen met betrekking tot zingeving gesteld 

worden. 

De tijdsduur van het interview stem ik af op de concentratie van de hulpboeren. De 

interviews met de zorgboeren duren ongeveer een uur. Het interview wordt op audio 

opgenomen en wordt anoniem verwerkt. 

In de bijlage tref je een toestemmingsverklaring die zowel ik als de geïnterviewde in 

tweevoud ondertekenen als garantie van het anoniem in het onderzoek mogen verwerken 

van de door hen gegeven informatie tijdens het interview. 

Wij hebben de volgende data afgesproken: 

- 28 maart meelopen 9.00-16.00 uur

- 28 maart interview met deelnemer (mits toestemming)

- 13 april interview met deelnemer (mits toestemming)

Tijdens de observatiedag zal ik aantekeningen maken die ik voor het onderzoek gebruik, 

opnieuw in anonieme vorm. 
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Wellicht zijn de zorgboeren zelf ook bereid tot een interview en kunnen wij hier data voor 

inplannen? 

Zingeving bij deelnemers aan zorgboerderijen is een onderwerp dat nog weinig 

is onderzocht zodat deelname aan dit onderzoek bijdraagt aan de kennisontwikkeling en 

inzicht in de betekenis van zorgboerderijen voor deelnemers. 

Hartelijke groet, 

Elise van Schaik 
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Bijlage 3: Toestemmingsverklaring 

TOESTEMMINGSVERKLARING 

Graag vragen wij u formeel te bekrachtigen dat u toestemming geeft voor het gebruik van 

uw gegevens. 

Ik stem in met deelname aan dit onderzoek en het gebruik van de op audio opgenomen, 

geanonimiseerde gegevens voor onderzoek en onderwijsdoeleinden: 

0 Ja 

0 Nee 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van 

het onderzoek. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik stem vrijwillig in met 

deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het recht deze instemming weer in te 

trekken zonder opgave van redenen en besef dat ik op elk moment mag stoppen met mijn 

deelname. Indien mijn onderzoeksresultaten gebruikt zullen worden in wetenschappelijke 

publicaties, dan wel op een andere manier openbaar worden gemaakt, zal dit volledig 

geanonimiseerd gebeuren. Mijn persoonsgegevens zullen niet door derden worden ingezien 

zonder mijn uitdrukkelijke toestemming. Als ik nog verdere informatie over het onderzoek 

zou willen krijgen, nu of in de toekomst, kan ik me wenden tot Elise van Schaik, e-mail: 

Elise_van_schaik@hotmail.com 

In tweevoud getekend: 

Naam respondent: ................................................ 

Datum : ................................................................. 

Handtekening : ..................................................... 
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Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen 

over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden: 

Naam onderzoeker: .............................................. 

Datum : ................................................................. 

Handtekening : ..................................................... 
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Bijlage 4: Toelichting deelnemende zorgboerderijen 

In deze bijlage volgt een schets van de vier zorgboerderijen die deelnemen aan dit 

onderzoek.  

Zonnehoeve 

Zonnehoeve (regio Noord-Brabant) is in 2013 opgericht. Het heeft een ongeveer gelijke 

inkomensbalans uit de manege, pensionstalling van paarden en zorgboerderij. Op de locatie 

bevinden zich paarden en verschillende huisdieren. De zorg vindt plaats onder leiding van 

twee zorg gecertificeerde en een niet-zorg gecertificeerde hulpverlener. Er is dagbesteding 

of  individuele begeleiding  voor kinderen tot ouder met een psychische hulpvraag, variërend 

van onzekerheid of laag zelfbeeld, gepest worden, hooggevoeligheid, autisme, tot PDD-Nos 

en/of ADHD. Een begeleidingstraject bestaat uit een intake, 8 begeleidingsmomenten (bij 

kinderen is er een begeleidingsmoment met ouders mogelijk) en een evaluatiegesprek. 

Dagbesteding is er voor jongeren en volwassenen met onder andere autisme, verstandelijke 

beperking en/of psychische problemen. Activiteiten zijn de verzorging van de dieren en het 

terrein, (begeleide) activiteiten met paarden of (tegen betaling) paardrijles. Doel van de zorg 

is dagbesteding, arbeidstoeleiding, re-integratie of langdurige zorg. Er zijn momenteel 

ongeveer acht cliënten voor dagbesteding of individuele begeleiding op de zorgboerderij. De 

cliënten zijn naast de begeleiding veelal schoolgaand of werken op een (aangepaste) 

werkplek. Cliënten met een vergoeding via PGB of AWBZ kunnen hier terecht.  

Weidelust 

Weidehoeve (regio Utrecht) is in 2006 gestart als zorgboerderij. Het heeft voor ongeveer 

70% inkomsten uit de zorgboerderij en 30% uit melkvee. Daarnaast biedt de zorgboerderij 

diverse niet-zorg gerelateerde activiteiten. De locatie heeft koeien, paarden, kleinvee en 

huisdieren. De zorg vindt plaats onder leiding van een zorg gecertificeerde en niet-zorg 

gecertificeerde hulpverlener. Er is dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking, psychische problemen waaronder autisme, jeugdzorg en niet 

aangeboren hersenletsel. Activiteiten zijn het onder begeleiding verzorgen van de dieren en 
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het terrein, de groentetuin en boomgaard, houtbewerking en creatief tijdverdrijf. Doel van 

de zorg is langdurige zorg, arbeidstoeleiding of reïntegratie. Er is plek voor ongeveer tien 

deelnemers. Cliënten met een vergoeding via PGB of AWBZ kunnen hier terecht. 

De Lindenhof 

De Lindenhof (regio Utrecht) is in 2013 gestart als zorgboerderij. Het heeft voor ongeveer 

70% inkomsten uit melkvee en 30% uit de zorgboerderij. De locatie heeft koeien, paarden, 

kleinvee en huisdieren. De zorg vindt plaats onder leiding van een zorg gecertificeerde en 

niet-zorg gecertificeerde hulpverlener. De zorg is gericht op dagbesteding en 

arbeidstoeleiding. De doelgroep betreft alle mensen met een hulpvraag, behalve 

lichamelijke beperkingen vanwege een ongeschikt terrein voor deze doelgroep. Activiteiten 

bestaan uit het meehelpen op de boerderij waaronder verzorging van de dieren, de 

werktuigen, het terrein, de moestuin en houtbewerking. Doel van de zorg is momenteel 

langdurige zorg. Er is plek voor ongeveer vier cliënten die onder begeleiding meehelpen op 

het bedrijf. Cliënten met een vergoeding via PGB of AWBZ kunnen hier terecht.  
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Bijlage 5: Interviewvragen hulpverleners  

Introductie 

Fijn dat u de tijd hebt genomen om dit interview te geven. Ik ben Elise van Schaik, derdejaars 

master student aan de Universiteit voor Humanistiek. Voor mijn masterscriptie neem ik de 

komende weken interviews af met hulpverleners en cliënten van drie zorgboerderijen. Ik 

richt mijn onderzoek op zingeving bij cliënten met een psychische hulpvraag op 

zorgboerderijen.  

Het komende uur zal ik vragen aan u voorleggen waarbij ik benieuwd ben naar uw 

persoonlijke ervaringen en inzichten. Tussendoor maak ik wat aantekeningen. Geef het 

alstublieft aan als een vraag voor u niet helder is. Ik wil hierbij tevens benadrukken dat er 

geen foute antwoorden zijn, alles wat u zegt is van waarde voor mijn onderzoek. Mocht u 

een vraag niet willen beantwoorden, dan kunt u dit aangeven. 

Zoals u reeds in de toestemmingsverklaring hebt gelezen, zal dit interview worden 

opgenomen. U hebt hiermee ingestemd door ondertekening van het formulier. De gegevens 

worden anoniem verwerkt en hierna gewist.   

Heeft u nog vragen voordat wij het interview starten? 

Over de hulpverlener 

1) Wat is uw leeftijd?

2) Wat is uw opleiding?

3) Op welke tijden en dagen bent u aanwezig op de zorgboerderij?

4) Kunt u toelichten wat uw werkzaamheden op deze zorgboerderij inhouden?

Topics: gemiddelde werkdag, activiteiten

5) Wat is uw motivatie voor dit beroep?
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6) Wat is uw motivatie voor het werken op deze zorgboerderij?

7) Wat is uw motivatie voor het werken met de cliënten van deze zorgboerderij?

Anbeek 

De natuur die wij zijn 

8) Hoe ervaren de deelnemers de natuur over het algemeen?

Topics: gevoel (verbonden, eenzaam, deel van groter geheel, ervan afhankelijk,

weinig, ….) (Rijksen & Van Heijst (1999), ecologisch-biologische levensvragen en 

Derkx (2011), verbondenheid, transcendentie) 

9) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

Topics: (omgang met) natuur, dieren

De mens 

10) Hoe omschrijven de deelnemers zichzelf?

Topics: wie ben ik? Kenmerken, karakter, aard, zelfbeeld (Rijksen & Van Heijst (1999),

existentiële levensvragen)

11) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

12) Wat is er voor de deelnemers nodig om te kunnen zijn wie ze willen zijn? Hoe willen

de deelnemers zijn als persoon?

Topics: mogelijkheden, begrenzingen (Rijksen & Van Heijst (1999), kan bij alle

levensvragen voorkomen en Derkx (2011), doelgerichtheid, morele rechtvaardigheid,

competentie)
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13) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

14) Hoe verhouden zij zich tot de ander / het andere / de samenleving? Welke plek

ervaren zij dat zij in de wereld hebben?

Topics: wie is de ander? Wat is mijn verhouding tot de ander / het andere / de

samenleving?  Verbondenheid. (Rijksen & Van Heijst (1999), relationele levensvragen,

levensvragen over het menselijk handelen en Derkx (2011), morele rechtvaardiging,

verbondenheid, transcendentie)

15) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

Het is zoals het is 

16) Hoe gaan de deelnemers over het algemeen om met iets dat in hun leven gebeurt of

is gebeurd en onomkeerbaar is of anders dan wat de deelnemer had verwacht of

gewenst?

Topics: omgaan met uitdagingen/ onmogelijkheden/begrenzing in het leven, met

lijden/pijn/verdriet/boosheid/verlies/dood, hoe vind je een weg als er iets moeilijks en

onomkeerbaars is gebeurd/als alles afgebroken is? (Rijksen & Van Heijst (1999),

existentiële levensvragen, relationele levensvragen, temporele levensvragen,

levensvragen over het menselijk handelen, levensvragen over beperktheid en

eindigheid en Derkx (2011), competentie, begrijpelijkheid)

17) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

Gebroken gemeenschap 

1) Durven de deelnemers zichzelf in hun kwetsbaarheid te tonen aan anderen?

Topics: verdriet, boosheid, pijn, onzekerheid, verantwoordelijkheid nemen voor 

zichzelf (Rijksen & Van Heijst (1999), existentiële levensvragen, relationele 

levensvragen, levensvragen over het menselijk handelen, levensvragen over 
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beperktheid en eindigheid en Derkx (2011), morele rechtvaardiging, eigenwaarde, 

competentie, verbondenheid) 

2) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

3) Hoe gaan de deelnemers om met het zien van kwetsbaarheid bij anderen? Wat is hun

reactie hierop? Welk appel doet dit op hen? Wie of wat willen ze dan voor de ander /

het andere / de samenleving zijn?

Topics: Individu of gezamenlijkheid? Moraliteit. Verantwoordelijkheid nemen voor de

ander binnen het kwetsbare leven en de kostbare tijd die wij samen hebben, welke

plek wil ik in de wereld hebben? (Rijksen & Van Heijst (1999), existentiële

levensvragen, relationele levensvragen, temporele levensvragen, ecologisch-

biologische levensvragen, levensvragen over het menselijk handelen, levensvragen

over beperktheid en eindigheid en Derkx (2011), morele rechtvaardiging,

eigenwaarde, competentie, verbondenheid)

4) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

5) Wat willen de deelnemers voor anderen / het andere / de samenleving betekenen?

Topics: wie wil ik zijn voor anderen/het andere/de samenleving? Verbondenheid,

verhouding tot de ander (Rijksen & Van Heijst (1999), existentiële levensvragen,

relationele levensvragen, ecologisch-biologische levensvragen, levensvragen over het

menselijk handelen en Derkx (2011), morele rechtvaardiging, competentie,

verbondenheid)

6) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

Luchtigheid 

7) Wie of wat troost of inspireert de deelnemers over het algemeen om na een

moeilijke gebeurtenis weer op te staan en verder te gaan?



1317. Bijlagen 

Topics: boven jezelf uitstijgen, opnieuw beginnen, hervinden van de waarde van je 

leven (Rijksen & Van Heijst (1999), existentiële levensvragen, relationele 

levensvragen, temporele levensvragen, levensvragen over beperktheid en eindigheid 

en Derkx (2011), eigenwaarde, competentie, verbondenheid, transcendentie) 

8) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

Van ultiem belang 

9) Wat is over het algemeen het belangrijkste in het leven van de deelnemers, wanneer

het erop aankomt?

Topics: van ultiem belang, van waarde. Zoals contact met familie, fijn werk (Rijksen &

Van Heijst (1999), kan bij alle levensvragen voorkomen en Derkx (2011),

doelgerichtheid, morele rechtvaardiging, transcendentie)

10) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

Toekomst? 

11) Hebben de deelnemers een doel dat zij nastreven in hun leven?

Topics: op korte en lange termijn / de toekomst, dromen/idealen, doelgerichtheid,

streven naar geluk (Rijksen & Van Heijst (1999), kan bij alle levensvragen voorkomen

en Derkx (2011), doelgerichtheid, morele rechtvaardiging, competentie,

begrijpelijkheid, transcendentie)

12) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?
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Zingeving en zorgboerderij 

13) Wat verstaat u onder zingeving?  (Wat zingeving voor de hulpverlener betekent en

wat zingeving voor hun deelnemers mogelijk betekent)

14) Komt deze zingeving tot uiting in uw werk op de zorgboerderij? Zo ja, hoe?

15) Staan jullie als hulpverleners stil bij zingeving bij de cliënten op de zorgboerderij?

Op welke manier(en) staan jullie erbij stil?

Kunt u voorbeelden van momenten of activiteiten geven waarbij er aandacht is voor

zingeving?

Of: Wat is volgens u de reden dat jullie er minder/niet bij stil staan?

16) Bieden jullie en/of de zorgboerderij iets dat zingeving bij cliënten met een psychische

hulpvraag stimuleert?

Kunt u voorbeelden geven van momenten?

Hoe stimuleert dit de zingeving volgens u?

Topics: impliciet of expliciet in activiteiten

17) Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?

Dit waren mijn vragen. Bedankt voor uw informatie. Wilt u ergens nog iets aanvullen? 

Mocht er achteraf blijken dat er voor mij relevante gegevens ontbreken, mag ik u dan 

telefonisch hiernaar vragen?  

(Als de respondent vraagt of hij of zij het resultaat van het onderzoek mag inzien, dan zal ik 

de afgeronde scriptie rond juni-augustus naar de respondent sturen.) 

(Gesprek afronden.) 
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Bijlage 6: Interviewvragen deelnemers   

Introductie 

Fijn dat u de tijd hebt genomen om dit interview te geven. Ik ben Elise van Schaik, derdejaars 

master student aan de Universiteit voor Humanistiek. Voor mijn masterscriptie neem ik de 

komende weken interviews af met hulpverleners en cliënten van drie zorgboerderijen. Ik 

richt mijn onderzoek op zingeving bij deelnemers aan zorgboerderijen met een psychische 

hulpvraag.  

Het komende halfuur tot uur zal ik vragen aan u voorleggen waarbij ik benieuwd ben naar 

uw persoonlijke ervaringen en inzichten. Tussendoor maak ik wat aantekeningen. Geef het 

alstublieft aan als een vraag voor u niet helder is. Ik wil hierbij tevens benadrukken dat er 

geen foute antwoorden zijn, alles is van waarde voor mijn onderzoek. Mocht u een vraag 

niet willen beantwoorden, dan kunt u dit aangeven. 

Zoals u reeds in de toestemmingsverklaring hebt gelezen, zal dit interview worden 

opgenomen. U hebt hiermee ingestemd door ondertekening van het formulier. De gegevens 

worden anoniem verwerkt en de opname wordt na het transcriberen gewist.   

Heeft u nog vragen voordat wij het interview starten? 

Over de deelnemer 

1) Hoe is het vandaag met u?

2) Wat is uw leeftijd?

3) Wat is normaal gesproken uw beroep of opleidingsrichting?

4) Hebt u voor uw deelname aan de zorgboerderij andere zorg gehad?

Zo ja, waar?

Hoe vaak was u daar/ ging u daar naartoe?
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5) Wat was de reden dat u voor een zorgboerderij hebt gekozen?

6) Mag ik weten met welke (zorg)vraag u bij deze boerderij bent gekomen?

7) Bent u graag op de zorgboerderij?

Waarom?

8) Hoe vaak bent u op de zorgboerderij?

9) Wat zijn uw werkzaamheden op de zorgboerderij?

Topics: gemiddelde werkdag, activiteiten

10) Wat van de activiteiten op de zorgboerderij doet u graag?

Waarom?

Vraag naar specifiek moment waarop die activiteit plaatsvond, beschrijving.

Anbeek 

De natuur die wij zijn 

11) Wat ervaart u bij natuur over het algemeen?

Topics: gevoel (verbonden, eenzaam, deel van groter geheel, ervan afhankelijk,

weinig,…) (Rijksen & Van Heijst (1999), ecologisch-biologische levensvragen en Derkx

(2011), verbondenheid, transcendentie)

12) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

Topics: (omgang met) natuur, dieren
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De mens 

13) Hoe zou u uzelf omschrijven?

Topics: wie ben ik? Kenmerken, karakter (Rijksen & Van Heijst (1999), existentiële

levensvragen)

14) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

15) Wat is er voor nodig om te kunnen zijn wie u wilt zijn?

Topics: mogelijkheden, begrenzingen (Rijksen & Van Heijst (19991), kan bij alle

levensvragen voorkomen en Derkx (2011), doelgerichtheid, morele rechtvaardigheid,

competentie)

16) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

Het is zoals het is 

17) Wat vind u ervan als er iets in uw leven gebeurt dat u niet kunt veranderen of niet is

zoals u het zou willen? Hoe gaat u ermee om?

Topics: omgaan met uitdagingen / onmogelijkheden / begrenzingen in het leven, met

lijden/pijn/verdriet/boosheid/verlies/dood, hoe vind je een weg als er iets moeilijks is

gebeurd/als alles afgebroken is? (Rijksen & Van Heijst (1999), existentiële

levensvragen, relationele levensvragen, temporele levensvragen, levensvragen over

het menselijk handelen, levensvragen over beperktheid en eindigheid en Derkx

(2011), competentie, begrijpelijkheid)

18) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?
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Gebroken gemeenschap 

1) Als u verdrietig, boos, of onzeker bent, laat u dat dan weleens aan anderen zien?

Topics: kwetsbaarheid tonen, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf (Rijksen & Van

Heijst (1999), existentiële levensvragen, relationele levensvragen, levensvragen over

het menselijk handelen, levensvragen over beperktheid en eindigheid en Derkx

(2011), morele rechtvaardiging, eigenwaarde, competentie, verbondenheid)

2) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

3) Hoe vind u het om verdriet, boosheid of onzekerheid bij anderen te zien?

Topics: Reactie op de kwetsbaarheid van anderen. Individu of gezamenlijkheid?

Moraliteit. Verantwoordelijkheid nemen voor de ander, welke plek wil ik in de wereld

hebben? (Rijksen & Van Heijst (1999), existentiële levensvragen, relationele

levensvragen, levensvragen over het menselijk handelen, levensvragen over

beperktheid en eindigheid en Derkx (2011), morele rechtvaardiging, eigenwaarde,

competentie, verbondenheid)

4) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

5) Wat wilt u voor anderen (of natuur) betekenen?

Topics: wie wil ik zijn voor anderen / het andere / de samenleving? Verbondenheid,

verhouding tot de ander (Rijksen & Van Heijst (1999), existentiële levensvragen,

relationele levensvragen, ecologisch-biologische levensvragen, levensvragen over het

menselijk handelen en Derkx (2011), morele rechtvaardiging, competentie,

verbondenheid)

6) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?
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Luchtigheid 

7) Wie of wat troost of inspireert u na een moeilijke gebeurtenis waardoor u weer op

kunt staan en verder gaan?

Topics: Boven jezelf uitstijgen, opnieuw beginnen, hervinden van de waarde van je

leven. (Rijksen & Van Heijst (1999), existentiële levensvragen, relationele

levensvragen, temporele levensvragen, levensvragen over beperktheid en eindigheid

en Derkx (2011), eigenwaarde, competentie, verbondenheid, transcendentie)

8) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

Van ultiem belang 

9) Wat is over het algemeen het belangrijkste in uw leven?

Topics: wanneer het erop aankomt, zoals contact met familie, fijn werk (Rijksen &

Van Heijst (1999), kan bij alle levensvragen voorkomen en Derkx (2011),

doelgerichtheid, morele rechtvaardiging, transcendentie)

10) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?

Toekomst? 

11) Hebt u een doel dat u nastreeft in uw leven?

Topics: op korte en lange termijn, voor de toekomst, dromen/idealen,

doelgerichtheid, streven naar geluk (Rijksen & Van Heijst (1999), kan bij alle

levensvragen voorkomen en Derkx (2011), doelgerichtheid, morele rechtvaardiging,

competentie, begrijpelijkheid, transcendentie)

12) Hoe komt dit terug op de zorgboerderij?
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Zingeving en zorgboerderij  (optioneel, ligt aan abstractieniveau van de deelnemer voor mij) 

13) Wat verstaat u onder zingeving?

14) Merkt u deze zingeving op de zorgboerderij? Zo ja, hoe?

Waaraan merkt u dat wel/niet?

15) Heeft uw deelname aan de zorgboerderij effect op uw leven buiten de zorgboerderij?

Voorbeelden?

Overig 

16) Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?

Dit waren mijn vragen. Bedankt voor uw informatie. Wilt u ergens nog iets aanvullen? 

Mocht er achteraf blijken dat er voor mij relevante gegevens ontbreken, mag ik dan via de 

zorgboer per mail hiernaar vragen?  

(Als de respondent vraagt of hij of zij het resultaat van het onderzoek mag inzien, dan zal ik 

de afgeronde scriptie rond juni-augustus naar de respondent sturen.) 

(Gesprek afronden.) 
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Bijlage 7: Toelichting interviewvragen 

Verwijderde interviewvragen 

Onderstaand worden de vragen weergegeven die in de eerste twee afgenomen interviews 

bij een hulpverlener en deelnemer zijn gesteld. Deze zijn hierna uit het interview gehaald.  

- Heeft de zorgboerderij invloed op de mate van het ervaren dat het leven waarde

heeft voor deelnemers? Zo ja, hoe?

- Heeft de zorgboerderij invloed op de mate van zeggenschap die de deelnemers

vinden dat zij over hun leven hebben? Zo ja, hoe?

Topics: grip op het leven, controle

- Heeft de zorgboerderij invloed op het leven van de deelnemers? Kunnen zij

gebeurtenissen begrijpen of plaatsen of overkomt het hen?

- Heeft de zorgboerderij invloed op de mate van verbondenheid van deelnemers met

de/het andere(n)? Zo ja, hoe?

Topics: mensen, natuur, samenleving

- Heeft de zorgboerderij invloed op of deelnemers zich verbonden voelen met iets

groters dan zichzelf? Zo ja, hoe?

Topics: levensbeschouwing, natuur, samenleving

Toelichting beginstuk interviews 

Het interview start bij hulpverleners met vragen over leeftijd, opleiding, toelichting van 

werkzaamheden en motivatie voor de keuze van dit beroep, de betreffende zorgboerderij en 

de betreffende doelgroep. Een vraag over de motivatie kan mogelijk informatie geven over 

de zingeving van de hulpverlener met betrekking tot zijn of haar werk. Bij de reden waarom 

de hulpverlener voor deze zorgboerderij en doelgroep gekozen heeft, kan mogelijk 

informatie worden gegeven over wat volgens de hulpverlener het nut of effect van de 

zorgboerderij is op de doelgroep, waarom diegene hier graag werkt. Deze beginnende 

vragen vormen een eerste kennismaking met de respondent en nodigen de respondent uit 

om te vertellen over diens ervaringen met betrekking tot de zorgboerderij . 
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Omdat de deelnemers een psychische hulpvraag hebben, is er bij de deelnemers gestart met 

de vraag hoe men zich vandaag voelt, om aan te sluiten bij de (beleving van) de persoon en 

de vragen in de juiste (gevoels)context te kunnen plaatsen. Hierna volgen vragen over 

leeftijd, het beroep of de opleidingsrichting die de persoon mogelijk heeft gehad en of de 

persoon al eerder zorg heeft ontvangen. Het vragen naar de reden van keuze voor deze 

zorgboerderij kan mogelijk informatie geven over wat de toegevoegde waarde van deze 

zorgboerderij voor de persoon is. Hierna worden vragen gesteld over de hulpvraag van de 

persoon bij deze zorgboerderij, de werkzaamheden op de zorgboerderij en of en waarom de 

persoon graag op de zorgboerderij is en welke werkzaamheden de persoon graag doet. Deze 

laatste twee vragen kunnen tevens informatie geven over welke toegevoegde waarde de 

zorgboerderij voor deze persoon heeft en waarom. 

Toelichting middenstuk interviews: de ‘oervragen’ van Anbeek 

Hierna wordt bij zowel de hulpverleners als de deelnemers verder gegaan met het stellen 

van vragen met betrekking tot de verschillende ‘oervragen’ van Anbeek (2013a). Deze 

‘oervragen’ zijn door de onderzoeker vertaald naar interviewvragen die zoveel mogelijk 

aansluiten bij de betreffende respondent (hulpverlener of deelnemer). Bij de hulpverleners 

konden de vragen iets meer abstractie bevatten en hiermee dichter bij de ‘oervragen’ blijven 

zoals Anbeek (2013a) deze beschrijft. Voor deelnemers zijn de vragen vereenvoudigd. De 

‘oervraag’ over ‘de mens’ is bij de deelnemers weg gelaten, omdat deze waarschijnlijk 

gemiddeld genomen te abstract is voor hen: ‘Hoe verhouden deelnemers zich tot de 

ander/het andere/de samenleving? Welke plek ervaren zij dat zij in de wereld hebben?’. 

Deze vraag is wel aan de hulpverleners gesteld.  

Bij de hulpverleners werd vervolgens over gegaan op vragen over wat zij onder zingeving 

verstaan, om nog verder in te gaan op het onderzoeksonderwerp. Tevens werd gevraagd 

hoe deze zingeving volgens hen op de zorgboerderij naar voren komt, of zij hier als 

hulpverleners bij stilstaan en of zij iets bieden dat de zingeving bij de deelnemers stimuleert. 

Deze vragen over zingeving stonden aan het eind van het interview. Dit, om te voorkomen 

dat de respondenten met een gevormd beeld van zingeving de vragen van  Anbeek (2013a) 

beantwoorden. Desalniettemin konden deze vragen expliciet over zingeving een mogelijke 

aanvulling op de data vormen. 
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Toelichting eindstuk interviews 

Na de zingevingsaspecten van Anbeek (2013a) heeft de onderzoeker bij die deelnemers 

waarvan de onderzoeker inschatte dat de deelnemer deze vragen zinvol kon beantwoorden, 

gevraagd wat zij onder zingeving verstonden, of zij iets van deze zingeving op de 

zorgboerderij merkten en of hun deelname aan de zorgboerderij effect heeft op hun leven 

buiten de zorgboerderij.  Met dezelfde reden als bij de hulpverleners zijn deze vragen over 

zingeving aan het eind van het interview gesteld. 

Bij zowel de hulpverleners als deelnemers is afgesloten met de vraag naar hun 

levensovertuiging of geloof, omdat een dergelijke spirituele zingeving (zoals Alma en Smaling 

(2010) dit beschrijven) verband kan houden met de informatie die in het gesprek naar voren 

is gekomen.  
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Bijlage 8: Codeboom van de observatiedag-verslagen 

Code Families 
______________________________________________________________________ 

HU: Observatiedag open codering3 
File:  [\\tsclient\E\UvH\Master 3\Scriptie\Coderingen\Observatiedag open codering3.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2017-07-24 14:29:50 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Anbeek 
Created: 2017-06-25 21:04:48 (Super)  
Codes (7): [Anbeek: de mens] [Anbeek: de natuur die wij zijn] [Anbeek: gebroken gemeenschap] [Anbeek: het is zoals het is] 
[Anbeek: luchtigheid] [Anbeek: toekomst?] [Anbeek: van ultiem belang] 
Quotation(s): 37 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Betekenis zorgboerderij voor deelnemers 
Created: 2017-06-25 21:06:05 (Super)  
Codes (19): [Afstemming aanbod zorgboerderij op wat deelnemers nodig hebben] [Betekenis zorgboerderij voor 
deelnemers: er graag zijn] [Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: leren taken doen waar je geen zin in hebt] [Betekenis 
zorgboerderij voor deelnemers: leuk] [Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: met machines bezig zijn] [Betekenis 
zorgboerderij voor deelnemers: rustig zitten en kijken] [Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: spel] [Betekenis zorgboerderij 
voor deelnemers: structuur / dagindeling] [Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: tweede thuis] [De groep lijkt niet bij elkaar 
te passen, vanalles bij elkaar en zorgboer(in) maken minder contact] [Deelneemster maakt direct contact met onderzoeker] 
[Geen veroordeling gedrag] [gemoedelijke omgang deelnemers en hulpverleners] [Keuze voor Weidelust] [Minder betekenis 
zorgboerderij] [Minder betekenis zorgboerderij: geen voorkeurskeuze] [Veel onderling gemoedelijk contact deelnemers en 
hulpverleners] [Veel onderling gemoedelijk contact tussen de mensen op Paardrijk] [Veel onderling gemoedelijk contact tussen 
kinderen] 
Quotation(s): 38 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Betekenis zorgboerderij voor gezin 
Created: 2017-07-06 17:13:10 (Super)  
Codes (3): [Gezin: Anbeek: gebroken gemeenschap] [Gezin: Anbeek: het is zoals het is] [Gezin: Derkx: verbondenheid] 
Quotation(s): 1 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Betekenis zorgboerderij voor hulpverleners 
Created: 2017-06-25 21:13:08 (Super)  
Codes (6): [gemoedelijke omgang deelnemers en hulpverleners] [Hulpverlener: minder betekenis zorgboerderij] [Hulpverlener: 
voldoening] [Veel onderling gemoedelijk contact deelnemers en hulpverleners] [Veel onderling gemoedelijk contact tussen de 
mensen op Paardrijk] [Veel onderling gemoedelijk contact tussen kinderen] 
Quotation(s): 18 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Betekenis zorgboerderij voor ouders 
Created: 2017-06-25 21:06:22 (Super)  
Codes (8): [Betekenis zorgboerderij voor ouders: gehoord en erkend worden] [Betekenis zorgboerderij voor ouders: op adem 
komen] [Ouders: Anbeek: het is zoals het is] [Ouders: Anbeek: luchtigheid] [Ouders: Derkx: morele rechtvaardiging] [Ouders: 
Derkx: verbondenheid] [Ouders: even uit de thuissituatie zijn] [Ouders: minder betekenis zorgboerderij] 
Quotation(s): 9 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Derkx 
Created: 2017-06-25 21:05:10 (Super) 
Codes (7): [Derkx: begrijpelijkheid] [Derkx: competentie] [Derkx: doelgerichtheid] [Derkx: eigenwaarde] [Derkx: morele 
rechtvaardiging] [Derkx: transcendentie] [Derkx: verbondenheid] 
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Quotation(s): 85 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Rijksen en Van Heijst 
Created: 2017-06-25 21:05:33 (Super)  
Codes (4): [Rijksen en Van Heijst: ecologisch/biologische levensvragen] [Rijksen en Van Heijst: existentiële levensvragen] [Rijksen 
en Van Heijst: levensvragen over het menselijk handelen] [Rijksen en Van Heijst: relationele levensvragen] 
Quotation(s): 27 
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Bijlage 9: Codeboom van de interviews 

Code Families 
______________________________________________________________________ 

HU: Interviews open codering6 
File:  [\\fs01.uvh.intra\RDSdesktop$\Elise.vanSchaik\Interviews open codering6.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2017-07-25 14:14:08 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Anbeek 
Created: 2017-07-06 16:40:07 (Super)  
Codes (7): [Anbeek: de mens] [Anbeek: de natuur die wij zijn] [Anbeek: gebroken gemeenschap] [Anbeek: het is zoals het is] 
[Anbeek: luchtigheid] [Anbeek: toekomst?] [Anbeek: van ultiem belang] 
Quotation(s): 663 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: boerderij voelt eigen 
Created: 2017-07-04 17:42:08 (Super)  
Codes (4): [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: betrokken bij boerderij] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: een 
tweede thuis] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: missen] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: thuis voelen] 
Quotation(s): 16 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: natuur en dieren 
Created: 2017-06-28 13:16:40 (Super)  
Codes (30): [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: bos prikkelarm > brengt rust] [Betekenis zorboerderij voor 
deelnemers: buiten zijn] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: de ruimte] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: dieren] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: dieren > aandacht] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: dieren > dankbaar] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: dieren > oordelen niet] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: dieren > rust] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: dieren bieden structuur/ritme en overkomen eigen moeilijkheden] [Betekenis 
zorboerderij voor deelnemers: dieren oordelen niet] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: dieren spiegelen mensen] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: dieren voelen verdriet] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: dieren zijn echt, zijn 
zichzelf, eenvoudig] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: dieren zijn rechtvaardig, eerlijk] [Betekenis zorboerderij voor 
deelnemers: dieren zijn trouw] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: een eigen koe hebben] [Betekenis zorboerderij voor 
deelnemers: knuffelen met dieren] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: koeien > stoeien] [Betekenis zorboerderij voor 
deelnemers: leren met dieren omgaan] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: leren praten via de paarden] [Betekenis 
zorboerderij voor deelnemers: leren tuinieren] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: natuurlijke omgeving] [Betekenis 
zorboerderij voor deelnemers: paarden bieden onvoorwaardelijke liefde] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: paarden, 
afleiding, lichamelijk bezig zijn, verantwoordelijkheid] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: prikkelarm bos > meer focus op 
vragen van de begeleidster] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: tegen dier praten> troost] [Betekenis zorboerderij voor 
deelnemers: verbinding met de dieren] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: zorg dieren > voldoening] [Mindere betekenis 
zorgboerderij deelnemer: natuur/groene omgeving doet niet zo veel] [Mindere betekenis zorgboerderij deelnemers: natuur, 
tuinieren] 
Quotation(s): 74 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: omgang met andere mensen 
Created: 2017-06-28 15:11:34 (Super)  
Codes (23): [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: aandacht verschuift van alleen op zichzelf naar meer op elkaar] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: collega's ondersteunen elkaar] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: goede balans 
groeps- en individuele mentaliteit] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: groep past bij elkaar] [Betekenis zorboerderij voor 
deelnemers: kleine groepen] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: klik met de begeleider] [Betekenis zorboerderij voor 
deelnemers: leren omgaan met drukte] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: leren samenwerken] [Betekenis zorboerderij 
voor deelnemers: leren wat kwetsbaarheid bij een ander is] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: met mensen kunnen 
praten] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: mini-maatschappij] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: onder de mensen 
zijn] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: ontstaan vriendschappen] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: 
vriendschappen] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: zorgboeren hebben tijd voor hen] [Deelnemers en andere mensen 
door elkaar] [Deelnemers moeten bij elkaar passen] [Mindere betekenis zorgboerderij deelnemer: teveel taken tegelijk 
aangeven] [Mindere betekenis zorgboerderij deelnemers: geen potentiële vrienden, mag ook niet] [Mindere betekenis 
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zorgboerderij deelnemers: minder leuke sfeer] [Mindere betekenis zorgboerderij deelnemers: tegenstrijdige antwoorden over 
hoe iets doen] [Omgang deelnemers en hulpverleners] [Verschillende doelgroepen] 
Quotation(s): 72 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: persoonlijke groei 
Created: 2017-07-04 17:48:12 (Super)  
Codes (58): [Betekenis zorboerderij voor deelnemers volgens familie: groei, rust, op hun plek] [Betekenis zorboerderij 
voor deelnemers: aan doelen werken en die behalen] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: aandacht verschuift van alleen op 
zichzelf naar meer op elkaar] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: aandacht voor ieders kwaliteiten] [Betekenis zorboerderij 
voor deelnemers: aandacht voor wat deelnemers wil en belangrijk vindt] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: activiteiten 
afgestemd op deelnemers] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: de ander begrijpen] [Betekenis zorboerderij voor 
deelnemers: dingen leren] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: doorzettingsvermogen, geduld, omdenken] [Betekenis 
zorboerderij voor deelnemers: durven toegeven niet begrijpen] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: er wordt gekeken naar 
wat de persoon kan] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: geduld] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: geeft energie] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: goed in hun vel raken] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: krachten ontdekken, 
idee krijgen van gewenste toekomstige baan] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: leren met dieren omgaan] [Betekenis 
zorboerderij voor deelnemers: leren omgaan met drukte] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: leren omgaan met leven en 
dood] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: leren praten via de paarden] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: leren 
samenwerken] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: leren tuinieren] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: leren wat 
kwetsbaarheid bij een ander is] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: leren zelf aangeven wat je kunt] [Betekenis zorboerderij 
voor deelnemers: leren zelf te zeggen als er iets is] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: meer eigenwaarde] [Betekenis 
zorboerderij voor deelnemers: nadenken over toekomst] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: nuttige bijdrage] [Betekenis 
zorboerderij voor deelnemers: ontstaan vriendschappen] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: opstap naar werk] [Betekenis 
zorboerderij voor deelnemers: positieve verandering] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: regelmaat, structuur] [Betekenis 
zorboerderij voor deelnemers: rust] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: tijd kunnen nemen om tot rust te komen] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: troost] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: veiligheid] [Betekenis zorboerderij 
voor deelnemers: vriendschappen] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: vrijheid] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: 
waardering] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: weer zin krijgen in het leven] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: 
werk] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: zelfstandiger worden] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: zelfzorg] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: zichzelf kunnen zijn] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: zien dat je het wel kunt] 
[Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: knappen op] [Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: leren klussen doen die je niet 
leuk vindt] [Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: verantwoordelijkheid] [Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: zin 
geven in het leven] [Mindere betekenis zorgboerderij deelnemer: het blijft werk, geen zin meer] [Mindere betekenis 
zorgboerderij deelnemer: teveel taken tegelijk aangeven] [Mindere betekenis zorgboerderij deelnemer: weten erheen gaan geeft 
spanning] [Mindere betekenis zorgboerderij deelnemers: geen potentiële vrienden, mag ook niet] [Mindere betekenis 
zorgboerderij deelnemers: hierna niet meer bij een zorgboerderij willen werken] [Mindere betekenis zorgboerderij deelnemers: 
minder leuke sfeer] [Mindere betekenis zorgboerderij deelnemers: tegenstrijdige antwoorden over hoe iets doen] [Mindere 
betekenis zorgboerderij deelnemers: willen stoppen met hier werken] [Mindere betekenis zorgboerderij deelnemers: 
zorgboerderij = minder functioneren] [Vooruitgang deelnemers] 
Quotation(s): 150 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Betekenis zorgboerderij voor deelnemers: werk 
Created: 2017-06-28 16:16:43 (Super)  
Codes (4): [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: leuk en gezellig werk] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: nuttige 
bijdrage] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: opstap naar werk] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: werk] 
Quotation(s): 20 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Betekenis zorgboerderij voor hulpverleners 
Created: 2017-07-06 16:31:06 (Super)  
Codes (21): [Betekenis zorboerderij voor hulpverlener: afwisseling in taken] [Betekenis zorboerderij voor hulpverlener: 
contact met familie van deelnemers] [Betekenis zorboerderij voor hulpverlener: doelen kunnen bereiken] [Betekenis zorboerderij 
voor hulpverlener: iets willen meegeven voor de toekomst] [Betekenis zorboerderij voor hulpverleners: blij met hulp deelnemers] 
[Betekenis zorgboerderij voor hulpverlener: band met deelnemers] [Betekenis zorgboerderij voor hulpverlener: betrokken bij 
boerderij] [Betekenis zorgboerderij voor hulpverlener: bezoekers raken goed in hun vel] [Betekenis zorgboerderij voor 
hulpverlener: bijdragen aan welbevinden en groei deelnemers] [Betekenis zorgboerderij voor hulpverlener: deelnemers vinden 
het er leuk] [Betekenis zorgboerderij voor hulpverlener: fysiek bezig zijn met deelnemers] [Betekenis zorgboerderij voor 
hulpverlener: heerlijk om met kinderen te werken] [Betekenis zorgboerderij voor hulpverlener: interactie met mensen] [Betekenis 
zorgboerderij voor hulpverlener: jeugd aan het werk krijgen] [Betekenis zorgboerderij voor hulpverlener: mensen en paarden bij 
elkaar brengen] [Betekenis zorgboerderij voor hulpverlener: paarden lekker in hun vel] [Betekenis zorgboerderij voor 
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hulpverlener: tijd hebben voor de deelnemers] [Betekenis zorgboerderij voor hulpverlener: zinvol werk] [Moeilijke momenten 
mbt afscheid deelnemers] [Vooruitgang deelnemers] [Zakelijk moeten blijven] 
Quotation(s): 43 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Betekenis zorgboerderij voor ouders: bijtanken 
Created: 2017-07-25 13:56:54 (Super)  
Codes (1): [Betekenis zorboerderij voor ouders: bijtanken] 
Quotation(s): 2 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Contrastervaring 
Created: 2017-06-28 16:31:54 (Super)  
Codes (1): [Contrastervaring?] 
Quotation(s): 10 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Deelnemers over de zorgboerderij 
Created: 2017-07-06 16:32:59 (Super)  
Codes (31): [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: activiteiten afgestemd op deelnemers] [Betekenis zorboerderij 
voor deelnemers: afleiding] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: afwisseling] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: 
alertheid en hulp bij mogelijke problemen] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: betrokken bij boerderij] [Betekenis 
zorboerderij voor deelnemers: de manier van denken hier spreekt aan] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: een op elkaar 
afgestemde combinatie van hulpmiddelen (begeleiders en paarden)] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: er moet niets] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: er wordt gekeken naar wat de persoon kan] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: 
fijn op het werk] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: fouten mogen maken] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: 
gevarieerde klussen, technisch] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: goede omgang met problemen] [Betekenis 
zorboerderij voor deelnemers: het missen bij vakantie] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: individuele begeleiding] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: kleine groepen] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: klik met de begeleider] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: leuk en gezellig werk] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: met handen bezig zijn] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: missen] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: niet oordelen] [Betekenis 
zorboerderij voor deelnemers: niets moet] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: onderdeel van een geheel] [Betekenis 
zorboerderij voor deelnemers: op begeleid wonen gaat het niet, hier wel] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: praktische 
taken] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: regelmaat, structuur] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: trekker rijden] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: veiligheid] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: vordering in het werk zien] 
[Betekenis zorboerderij voor deelnemers: vrijheid] [Betekenis zorboerderij voor deelnemers: zorgboeren hebben tijd voor hen] 
Quotation(s): 88 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Derkx 
Created: 2017-07-06 16:40:58 (Super)  
Codes (7): [Derkx: begrijpelijkheid] [Derkx: competentie] [Derkx: doelgerichtheid] [Derkx: eigenwaarde] [Derkx: morele 
rechtvaardiging] [Derkx: transcendentie] [Derkx: verbondenheid] 
Quotation(s): 510 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Levensovertuiging 
Created: 2017-07-06 16:42:01 (Super)  
Codes (16): [Levensovertuiging: anderen behandelen zoals je zelf behandelt wilt worden] [Levensovertuiging: eerlijkheid] 
[Levensovertuiging: energie] [Levensovertuiging: er is meer tussen hemel en aarde] [Levensovertuiging: geloof in 
beschermengelen] [Levensovertuiging: het goede met iedereen voor hebben, de 10 geboden] [Levensovertuiging: leven vanuit 
je hart] [Levensovertuiging: mens is onderdeel van natuur] [Levensovertuiging: naar je waarden leven] [Levensovertuiging: niet 
direct oordelen, verder kijken] [Levensovertuiging: nuchter] [Levensovertuiging: spiritueel] [Levensovertuiging: trouw zijn] 
[Levensovertuiging: vanuit je gevoel en intuïtie handelen, want dat klopt] [Levensovertuiging: vrolijk, gemotiveerd] 
[Levensovertuiging: wie goed doet, goed ontmoet] 
Quotation(s): 21 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Rijksen en Van Heijst 
Created: 2017-07-06 16:41:35 (Super) 
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Codes (6): [Rijksen en Van Heijst: ecologisch/biologische levensvragen] [Rijksen en Van Heijst: existentiële levensvragen] [Rijksen 
en Van Heijst: levensvragen over beperktheid en eindigheid] [Rijksen en Van Heijst: levensvragen over menselijk handelen] 
[Rijksen en Van Heijst: relationele levensvragen] [Rijksen en Van Heijst: temporele levensvragen] 
Quotation(s): 365 
______________________________________________________________________ 

Code Family: Zingeving 
Created: 2017-07-06 16:42:20 (Super)  
Codes (13): [Overkoepelende zingeving] [Zingeving deelnemers: een fijn leven hebben] [Zingeving: dingen doen, zien 
dat je het kan] [Zingeving: doen waar je kwaliteiten liggen] [Zingeving: doen wat je leuk vindt] [Zingeving: gelukkig zijn] 
[Zingeving: gewaardeerd worden] [Zingeving: levensmissie] [Zingeving: nuttige bijdrage leveren] [Zingeving: snel denken aan 
geloof] [Zingeving: verantwoordelijk kunnen zijn] [Zingeving: zelfzorg] [Zingeving: zin in mijn werk] 
Quotation(s): 23 
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