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VOORWOORD  

Het scriptieonderzoek dat voor u ligt gaat over geestelijke verzorging bij werk. Gezien mijn levensloop is de 

keuze voor dit onderwerp wellicht weinig verrassend. Het onderwerp werk heeft altijd mijn interesse gehad. 

Als een kind van mijn tijd met vele keuzemogelijkheden voor studie en werk, ben ik al van jongs af aan 

zoekend naar wat bij mij past. Bovendien werkte ik tot 2018 zes jaar lang in de commerciële wereld. 

Daarnaast heb ik altijd interesse gehad in de levensvragen en drijfveren van de mens. Mijn persoonlijke 

zoektocht naar zingeving groeide, ik stopte met mijn werk om te reizen en kwam daarna uit bij de 

(pre)master Humanistiek. Er ging een wereld voor me open over het prachtige vak geestelijke verzorging. Ik 

weet nu dat ik geen betere keuze had kunnen maken. Toch dacht ik tijdens de master nog vaak terug aan 

mijn oude werk. Het viel mij op dat er een kloof leek te bestaan tussen de vakken die ik volgde en de 

commerciële wereld waar ik vandaan kwam. Dat terwijl ik, terugkijkend op mijn werk, momenten kon 

bedenken waarop een existentiële blik behulpzaam had kunnen zijn. 

Bovenstaande mag duidelijk maken dat ik direct geboeid was toen ik las over de opkomst van 

geestelijke verzorging voor werkend Nederland. Mijn scriptiebegeleider Carmen Schuhmann ben ik daarom 

dankbaar voor haar onmiddellijke enthousiasme over het onderwerp. Een enthousiasme dat tot het laatste 

moment aanhield en dat mijn motivatie hoog heeft gehouden. Ik heb je betrokkenheid, het samen zoeken 

en de scherpe feedback als zeer helpend ervaren. Daarnaast wil ik Jos Nierop bedanken voor het 

meedenken en voor de onmisbare hulp bij het benaderen van respondenten via i mindLife. Het was prettig 

dat ik serieus bij de organisatie betrokken werd. Dank ook aan de respondenten in dit onderzoek voor jullie 

openheid en enthousiaste deelname. Jullie passie voor het vak was voor mij persoonlijk inspirerend. Mijn 

dank gaat verder uit naar Marie-Christine Opdenakker en naar mijn ouders voor het meelezen. Ten slotte 

wil ik mijn lieve vrienden bedanken voor hun rotsvaste vertrouwen en voor de vele momenten van humor 

en ontspanning die onmisbaar waren in mijn schrijfproces. 

Utrecht, juli 2022 

Julia van Ittersum 
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SAMENVATTING 
Binnen het vak geestelijke verzorging ontstaat steeds meer aandacht voor het thema ‘werk en zingeving’. 

Daarnaast neemt de aandacht voor workplace chaplaincy (geestelijke verzorging bij werk) in internationale 

wetenschappelijke literatuur toe. Het rent-a-chaplain model is een vorm van geestelijke verzorging bij werk 

waarbij geestelijke verzorgers (vaak op basis van een uurtarief) ingehuurd worden door bedrijven voor 

individuele begeleiding van werknemers. Deze vorm van geestelijke verzorging is in Nederland relatief 

nieuw en onbekend. Als casus voor dit onderzoek is i mindLife gebruikt, die deze vorm van geestelijke 

verzorging sinds 2021 aanbiedt. Het doel van dit exploratieve onderzoek is inzicht te verkrijgen in hoe deze 

professionele praktijk door geestelijk verzorgers en verwijzers gekenmerkt wordt. ‘Praktijk’ is gedefinieerd 

op basis van Smit (2015). Het onderzoek bestaat uit diepte-interviews met geestelijk verzorgers bij i 

mindLife (N=8) en een enquête voor verwijzers (N=7). De resultaten zijn geanalyseerd met behulp van 

thematische analyse (Braun & Clarke, 2006). 

De kenmerken van de praktijk worden geschetst binnen twee domeinen: het domein van 

organisaties en het domein van geestelijke verzorging. Binnen het domein van organisaties beschouwen 

verwijzers en geestelijk verzorgers de focus op levensvragen als een onderscheidend kenmerk van de 

praktijk. Zij zetten dit af tegen een medische of psychologische benadering. Volgens sommige geestelijke 

verzorgers bestaan er raakvlakken tussen geestelijke verzorging bij werk en coaching. Binnen het domein 

van geestelijke verzorging benoemen geestelijk verzorgers de volgende kenmerken van de praktijk: de 

korte duur van de trajecten, een resultaatgerichte context en de spanningsvelden die dit met zich 

meebrengt. De praktijk overlapt met andere werkvelden van geestelijke verzorging wat betreft vergelijkbare 

spanningsvelden, de thematieken van cliënten en de werkwijzen en waarden van geestelijk verzorgers. Een 

andere bevinding van dit onderzoek was de discrepantie tussen de taal die verwijzers en geestelijk 

verzorgers gebruiken in hun visie op de praktijk.  

In de discussie worden de resultaten geïnterpreteerd in het licht van literatuur en de beperkingen 

van dit onderzoek. Vervolgonderzoek onder verwijzers en cliënten is nodig voor een beter inzicht in de 

spanningsvelden en discrepanties. Daarnaast worden implicaties van de resultaten voor de praktijk 

besproken. Aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de beroepsgroep, profilering, 

organisatievormen van de praktijk en het ontwikkelen van taal. 
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1. INLEIDING 

1.1 PROBLEMATISERING VAN HET ONDERWERP 

DE ZIN EN BETEKENIS VAN WERK 

Werken is een fundamentele manier van relateren tot de wereld. Door te werken dragen we bij aan een 

groep, idee of doel dat groter is dan wijzelf (Rosa, 2019, p. 235). Werk vervult voor mensen bovendien 

verschillende behoeften: inkomen, sociaal contact, dagelijkse structuur, status en identiteit, persoonlijke 

ontwikkeling en het leveren van een bijdrage aan iets groters (Jahoda, 1982). Volgens een 

literatuuronderzoek van Rosso et al. (2010) over de betekenis van werk, laten veel studies zien hoe 

zingeving van fundamentele invloed is op de algehele ervaring van werk. Zingeving in werk komt tot stand 

via het zelf (waarden, motivatie, overtuigingen), relaties met collega’s, de context van werk (werktaken, 

missie van het de organisatie, organisatiecultuur) of spiritualiteit (Rosso et al., 2010).  

ZINGEVING EN WERK IN DE TIJDSGEEST 

Vandaag de dag groeit de aandacht voor de rol van zingeving in werk. Zo zijn Nederlandse werkenden 

tegenwoordig meer dan tevoren op zoek naar een flexibele privé en werk balans, naar werk dat als plezierig 

wordt ervaren en naar vervulling van ‘hogere behoeften’ in werk, zoals sociaal contact, erkenning en 

zelfrealisatie (Budd, 2011; Conen, 2020; Klamer, 2010; Lucuassen, 2021). Volgens empirisch onderzoek 

van Conen (2020) tekent deze ontwikkeling zich af sinds de jaren ’80, toen de Nederlandse welvaart en 

gemiddelde levensstandaard toenamen, basisbehoeften meer vervuld raakten en werkenden zich 

vervolgens steeds sterker richtten op ‘hogere behoeften’.  

Daarnaast heeft de veranderde rol van levensbeschouwing en religie in Nederland invloed op de 

verhouding tussen zingeving en werk. Een recent rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau brengt de 

toenemende secularisatie van Nederland in beeld (De Hart & Van Houwelingen, 2022). Volgens dat rapport 

werd het Nederlandse levensbeschouwelijke landschap vanaf de ontzuiling van de jaren ’60 steeds meer 

pluralistisch en seculier, wat ertoe leidde dat kerkelijke sociale netwerken wegvielen. Taylor (2010) laat 

echter zien dat ontkerkelijking niet gelijk staat aan een verlies van behoefte aan zingeving, spiritualiteit of 

een ‘ervaring van volheid’. Wel werd levensbeschouwelijk zoeken steeds meer een individuele bezigheid, 

die zich verplaatste van de publieke ruimte naar de privésfeer (Alma, 2018; De Hart en Van Houwelingen, 
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2022). Door het grotendeels wegvallen van de kerk als bron van zingeving en gemeenschap, zoeken 

mensen vaker naar zingeving en gemeenschap op de werkvloer (Alma, 2018; Jahoda,1982; Marques et al., 

2005). Rosa (2016, p. 237) beargumenteert dat in de late moderniteit van werk wordt verwacht dat het een 

veilige, verbindende haven is in een relatief bedreigende wereld. Het moderne zoeken naar zingeving in 

werk wordt tevens gereflecteerd in de opkomst van business spiritualiteit en spiritueel leiderschap (Afsar & 

Rehman, 2015; De Blot, 2011; Fry & Slocum Jr, 2008).  

WERK EN ZINGEVING ALS THEMA BINNEN GEESTELIJKE VERZORGING  

Geestelijk verzorgers bieden op verschillende plekken in de samenleving “professionele begeleiding, 

hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing” (VGVZ, 2016, p. 7), zoals in 

gevangenissen, bij Defensie en in de zorg. De beroepsvereniging Vereniging van Geestelijk Verzorgers 

(VGVZ) licht toe:  

Geestelijk verzorgers komen in beeld als de vanzelfsprekende orde van het alledaagse leven wordt 

doorbroken; in situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies, bij ervaringen van grote verbondenheid 

of juist van verlatenheid, en bij ethische vragen. Zij zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, 

zingeving, spiritualiteit en ethische afwegingen. (VGVZ, 2016, p. 7) 

In het licht van de vorige paragraaf is het niet verwonderlijk dat er in de geestelijke verzorging steeds meer 

aandacht komt voor het thema ‘werk en zingeving’ (Schuhmann et al., 2021). In de internationale 

academische literatuur wordt het begrip workplace chaplaincy veelvuldig genoemd en de wetenschappelijke 

aandacht voor het onderwerp groeit (Wolf & Feldbauer-Durstmüller, 2018).1 Desondanks komt een 

Nederlandse vertaling van workplace chaplaincy niet voor in Nederlandse wetenschappelijke literatuur. Ook 

de VGVZ duidt het bedrijfsleven niet aan als een afzonderlijk werkveld.  

Wolf en Feldbauer-Durstmüller (2018, p. 40) definiëren workplace chaplaincy als: “a form of 

pastoral care provided by clergies or trained laypersons paid by companies, professional associations, or 

ecclesial institutions in order to serve the personal and spiritual needs of employees at their jobsite”. In hun 

literatuuronderzoek identificeren zij drie vormen van workplace chaplaincy. De eerste vorm is kerkelijk. Dit 

is de meest voorkomende vorm in Duitsland en Oostenrijk. Hierbij valt eveneens te denken aan het 

 

1 In sommige gevallen ook aangeduid als industrial chaplaincy, corporate chaplaincy, of Betriebsseelsorge (Wolf & Feldbauer-

Durstmüller, 2018). Ik zal het vanaf hier ‘geestelijke verzorging bij werk’ noemen. 
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Nederlandse arbeidspastoraat dat bestond tussen de jaren ’40 en ’90 (zie hoofdstuk 2.2). De tweede vorm 

wordt inhouse chaplaincy genoemd. Het gaat hier om geestelijk verzorgers bij werk die binnen de 

organisatie werkzaam zijn en worden uitbetaald als werknemer. Dit komt in verschillende landen voor in 

grote bedrijven, maar hierbij valt eveneens te denken aan geestelijke verzorging in Nederland bij de Politie 

en Defensie. Een derde model is het rent-a-chaplain model: geestelijk verzorgers zijn hier verenigd bij een 

commerciële aanbieder van geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers kunnen worden ingehuurd door 

bedrijven op basis van tijdelijke contracten of een uurloon. Zij bieden voornamelijk individuele begeleiding. 

Dit is het voornaamste model in de Verenigde Staten, waar minstens 2000 geestelijk verzorgers werken bij 

aanbieders als Marketplace Chaplains en Corporate Chaplains of America.23  

I MINDLIFE ALS CASUS VAN HET RENT-A-CHAPLAIN MODEL 

Een op grote schaal georganiseerde vorm van geestelijke verzorging bij werk volgens het rent-a-chaplain 

model was tot kort geleden onbekend in Nederland. Hier kwam echter verandering in door de start van i 

mindLife in maart 2021. i mindLife is voortgekomen uit een samenwerking tussen het Humanistisch 

Verbond, Sitagre en Ergatis. Sitagre en Ergatis vallen onder het Zorg van de Zaak netwerk, een 

grootschalige commerciële aanbieder van arbodienstverlening, coaching en begeleiding van werknemers 

op het gebied van inzetbaarheid, preventie en verzuim. Via i mindLife kunnen werknemers vier (of bij 

verlenging zes) gesprekken met een zogenoemde life counselor krijgen, die worden vergoed door de 

werkgever. De life counselors die bij i mindLife zijn aangesloten, zijn nagenoeg allemaal opgeleid als 

geestelijk verzorger.4 

Werknemers kunnen bij i mindLife terecht bij spanningen rondom bijvoorbeeld rouw, ziekte, 

werkdruk, twijfels, eenzaamheid of een scheiding. De visie van i mindLife is om psychische klachten die 

voortkomen uit levensvragen te ‘demedicaliseren’. Het uitgangspunt van demedicalisering is te voorkomen 

dat werknemers die worstelen met levensvragen, in een overvolle GGZ belanden waar snel psychologische 

 

2 Dit zijn de twee grootste aanbieders. Bij Marketplace Chaplains werken ruim 1800 chaplains (bron: https://mchapusa.com/) en 

bij Corporate chaplains of America werken 236 chaplains (bron: https://chaplain.org/about/ https://chaplain.org/about/). 

3 Als aanvulling op deze drie types kunnen vrijgevestigde geestelijk verzorgers gespecialiseerd in werk en zingeving als extra 

categorie worden aangewezen. 

4 Het grootste deel van de life counselors is opgeleid als Humanistisch geestelijke verzorger. Eén life counselor is een ervaren 

begeleider en nog in opleiding tot geestelijk verzorger. Een andere life counselor heeft expertise op het gebied van zingeving 

onder andere verkregen door het schrijven van een boek hierover. 

https://mchapusa.com/
https://chaplain.org/about/
https://chaplain.org/about/
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of psychiatrische diagnoses worden gegeven (i mindLife, 2022). i mindLife is hiermee een eerste serieuze 

poging om geestelijke verzorging bij werk volgens het rent-a-chaplain model op grote schaal aan te 

kunnen bieden aan werkend Nederland. 

Het traject verloopt volgens een aantal stappen. Een werknemer kan worden verwezen door 

bijvoorbeeld een bedrijfsarts, praktijkondersteuner, HR-manager of leidinggevende, of de werknemer kan 

zelf een traject aanvragen met toestemming van een verwijzer binnen de organisatie. De verwijzer heeft 

vervolgens alleen contact met de projectleider van i mindLife en niet met de life counselor. De projectleider 

zet de cliënt door naar een geschikte life counselor, zodat de life counselor alleen contact hoeft te hebben 

met de cliënt. De gesprekken vinden buiten de werkvloer plaats, veelal wandelend en bij wijze van 

uitzondering online of in een praktijkruimte.  

GEESTELIJKE VERZORGING IN TRANSITIE  

Het ontstaan van i mindLife raakt aan verschillende bredere ontwikkelingen binnen geestelijke verzorging in 

Nederland. Zo zijn er in de afgelopen jaren ook andere nieuwe vormen van geestelijke verzorging ontstaan, 

zoals bij de Politie, in het Groningse aardbevingsgebied en in de eerste lijn, bij mensen thuis. De 

levensbeschouwelijke identiteit van geestelijke verzorgers wordt steeds diverser en er ontstaat toenemende 

aandacht voor vormen van geestelijke verzorging die passen bij de pluralisatie en secularisatie van het 

Nederlandse levensbeschouwelijke landschap (Glasner et al., 2020). i mindLife is daarin een interessante 

casus, omdat hier alleen Humanistisch geestelijk verzorgers werken of geestelijk verzorgers zonder 

expliciete binding aan een religie. Een andere ontwikkeling is de toenemende druk om geestelijke 

verzorging wetenschappelijk te verantwoorden (Jorna, 2008; Schuhmann et al., 2021; Smit, 2015). Volgens 

Wolf & Feldbeuer-Dürstmuller (2018) komt een druk tot verantwoording in het bijzonder naar voren in de 

resultaatgerichtheid van het bedrijfsleven, waardoor het risico bestaat dat geestelijke verzorging bij werk 

vooral instrumenteel wordt ingezet. Ten slotte, als gevolg van de hierboven beschreven 

levensbeschouwelijke veranderingen in de samenleving en de verbreding van het werkterreinen van 

geestelijk verzorgers, wordt het ‘eigene’ of overkoepelende van het beroep geestelijk verzorger steeds vaker 

bevraagd. Zo blijkt uit onderzoek van Schuhmann et al. (2021) dat geestelijk verzorgers ‘fundamentele 

bezinning op de professionele identiteit’ momenteel als een onderzoeksthema met hoge prioriteit 

aanwijzen.  
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PROBLEEMSTELLING 

Het bovenstaande onderstreept de behoefte om inzichtelijk te maken wat geestelijk verzorgers in deze tijd 

precies zijn en doen en wat hen onderscheidt, niet alleen voor geestelijke verzorging bij werk maar 

eveneens voor de beroepsgroep als geheel. Dit maakt onderzoek naar nieuwe praktijken van geestelijke 

verzorging relevant. Omdat geestelijke verzorging bij werk zoals in het rent-a-chaplain model tot op heden 

weinig onderzocht is, met name in de Nederlandse context, is het nog onduidelijk hoe en in hoeverre het 

als een op zichzelf staande professionele praktijk begrepen kan worden. Een gebrek aan kennis over het 

kenmerkende van de praktijk maakt het moeilijker om deze praktijk te onderscheiden van andere 

zorgprofessies, en zonder dit onderscheidende vermogen is de praktijk moeilijker te verantwoorden. 

In deze masterscriptie wil ik daarom explorerend onderzoek verrichten naar de kenmerken van de 

professionele praktijk van geestelijk verzorging bij werk zoals in het rent-a-chaplain model. i mindLife 

wordt hiervoor als casus genomen. Professionele praktijk vat ik op zoals Smit (2015) deze in navolging van 

MacIntyre (1981) definieert:  

Een samenhangende vorm van sociaal gevestigde activiteiten waardoor mensen in onderlinge 

samenwerking proberen bepaalde doeleinden en waarden te bereiken en te verwezenlijken naar intrinsieke 

kwaliteitscriteria, met een ‘terugslageffect’ op praktijkbeoefenaar, de praktijk als zodanig en de 

gemeenschap. (Smit, 2015, p. 37) 

Volgens Smit vindt geestelijke verzorging altijd plaats in een context en moet zich daarin verantwoorden. 

Daarom is het volgens hem belangrijk dat het werkterrein van de geestelijk verzorger binnen die context 

afgebakend wordt. Smit (2015, p. 37) schrijft hierover: “Dit specifieke praktijkperspectief is van belang bij 

het nadenken over methodiek omdat het handelen van de individuele beroepsbeoefenaar niet op zichzelf 

staat maar is ingebed in en deel uitmaakt van een omvattende praktijk”. Hij laat zich door MacIntyre (1981) 

inspireren omdat zijn begrip van een praktijk recht doet aan die context. Deze definitie is geschikt voor dit 

onderzoek omdat deze mogelijk maakt om geestelijke verzorging bij werk te kunnen plaatsen in een 

bredere context. Een verdere uitleg van deze definitie volgt in 1.3. 
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1.2 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

DOELSTELLING 

De praktijk van geestelijke verzorging bij werk volgens het rent-a-chaplain model staat met één been in het 

gevestigde domein van geestelijke verzorging, en met één been in het nog relatief onbekende domein van 

werkend Nederland. Dit onderzoek heeft daarom als doelstelling om door middel van exploratief, kwalitatief 

onderzoek onder geestelijk verzorgers en verwijzers, inzicht te verkrijgen in de kenmerken van de 

professionele praktijk van geestelijk verzorging bij werk volgens het rent-a-chaplain model. Dit wordt 

gedaan door te verkennen en expliciteren wat geestelijk verzorgers bij werk doen, waarom zij dit doen en 

hoe dit zich verhoudt tot de context van werk. Daarnaast wordt verkend hoe verwijzers naar de praktijk 

kijken.  

VRAAGSTELLING 

Hoofdvraag: Hoe wordt geestelijke verzorging bij werk volgens het rent-a-chaplain model als professionele 

praktijk gekenmerkt door geestelijk verzorgers en verwijzers? 

Deelvragen: 

De deelvragen zijn gebaseerd op de definitie van ‘praktijk’ van Smit (2015). De eerste drie deelvragen 

richten zich op geestelijk verzorgers bij werk en de vierde deelvraag richt zich op de visie van de 

verwijzers. Anders gezegd gaan de eerste twee deelvragen over hoe geestelijk verzorgers werken, en gaan 

de laatste twee deelvragen over de context van de praktijk. 

1. Welke werkwijzen gebruiken geestelijk verzorgers bij werk, die werken volgens het rent-a-

chaplain model, in hun professionele praktijk? 

2. Welke doeleinden en waarden en bijbehorende intrinsieke kwaliteitscriteria hanteren geestelijk 

verzorgers bij werk, die werken volgens het rent-a-chaplain model, in hun professionele praktijk? 

3. Hoe wordt de professionele praktijk van geestelijk verzorgers bij werk, die werken volgens het 

rent-a-chaplain model, beïnvloed door de specifieke context waarin zij hun werk uitoefenen? 

4. Hoe zien verwijzers de professionele praktijk van geestelijke verzorging bij werk volgens het rent-

a-chaplain model? 
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1.3 TOELICHTING BEGRIPPEN  

GEESTELIJKE VERZORGING  

Volgens de beroepsstandaard van de VGVZ (2016, p. 7) kan geestelijke verzorging begrepen worden als 

“Professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing”.  

GEESTELIJKE VERZORGING BIJ WERK  

In deze scriptie wordt het onderzoeksonderwerp aangeduid als ‘geestelijke verzorging bij werk’. In deze 

scriptie wordt dat uitsluitend onderzocht zoals in het rent-a-chaplain model, waarbij geestelijk verzorgers 

op tijdelijke basis ingehuurd worden door bedrijven om individuele gesprekken met werknemers te voeren 

(Wolf & Feldbauer-Durstmüller, 2018). Zoals beschreven in paragraaf 1.1 onderscheidt het rent-a-chaplain 

model zich van andere vormen van geestelijke verzorging bij werk, zoals de kerkelijke vorm en de vorm 

waarin geestelijk verzorgers werkzaam en zichtbaar zijn in een organisatie (het inhouse chaplaincy model). 

PRAKTIJK 

Smit (2015, pp. 37 – 39) licht de volgende woorden uit zijn definitie van een praktijk (zie volledige definitie 

in 1.1) toe: 

• Samenhangend: handelingen worden bijeen gehouden door eenzelfde doel van de praktijk. 

• Sociaal gevestigd: bepaald door en geënt in regels, gewoontes, routines en tradities in de sociale 

werkelijkheid, al dan niet binnen instituties. Hierbij noteert Smit dat de logica van instituties op 

gespannen voet kan staan met de logica van de praktijk. 

• Verwezenlijken en bereiken van doelen en waarden: hier kan zowel naar het Aristotelische poësis 

als praxis verwezen worden, maar Smit richt zich hoofdzakelijk op praxis als zorgpraktijk. Het gaat 

dus niet om doel die buiten of na de handeling ligt (zoals wanneer iets geproduceerd wordt), maar 

om een doel die in de handeling besloten ligt (zoals voldoening om het doen van de activiteit).  

• Intrinsieke (tegenover extrinsieke) kwaliteitscriteria: criteria die in de activiteit zelf besloten liggen, 

en niet daarbuiten. Extrinsieke kwaliteitscriteria zijn bijvoorbeeld: succes, status of de reactie van 

een publiek. Smit (2015, p. 38) licht toe: “Wat het beste vioolspel is, vloeit voort uit de aard en de 

regels van het vioolspel zelf, en niet uit externe factoren als bijvoorbeeld de hoeveelheid geld die 

ermee verdiend wordt of de mate waarin het mensen doet lachen of huilen”.  
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• Met een terugslageffect: de verrijking of voldoening die voortkomt uit het verwezenlijken van de 

intrinsieke kwaliteitscriteria. Dat wil zeggen, de praktijk komt ergens aan ten goede: aan de 

gemeenschap, de geestelijk verzorger of het veranderen, verbreden of verdiepen van de praktijk. 

Op basis van Smits definitie van praktijk en zijn uitleg van begrippen, zijn werkwijzen, waarden, doelen en 

de context als belangrijke concepten genomen voor de deelvragen. Met werkwijzen wordt niet alleen 

verwezen naar wat Smit noemt ‘activiteiten’, maar ook naar het ‘hoe en waarom’ achter deze activiteiten, 

zoals via specifieke methodieken, theorieën of inspiratie. In de tweede deelvraag staan de doelen en 

waarden van de geestelijk verzorger centraal zoals deze door Smit worden beschreven. In de derde en 

vierde deelvraag komt de context van de praktijk aan bod: in de derde deelvraag vanuit het perspectief van 

de geestelijk verzorger en in de vierde deelvraag vanuit het perspectief van bedrijven en organisaties. Deze 

twee kanten van de context kunnen zicht brengen op de sociale vestiging van de praktijk.  

1.4 RELEVANTIE 

WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Hoewel er onderzoek is gedaan naar geestelijke verzorging in transitie, workplace chaplaincy en ‘werk en 

zingeving’, bestaat er op het snijvlak van deze onderwerpen een kennislacune. In de grote hoeveelheid 

literatuur over zingeving en werk is bijvoorbeeld nooit een koppeling gemaakt met geestelijke verzorging in 

de Nederlandse context. Onderzoek naar werk en zingeving vanuit deze nieuwe invalshoek maakt het 

mogelijk om de bestaande kennis op het gebied van werk en zingeving te verbreden en verdiepen. 

Daarnaast is dit onderzoek relevant voor wetenschappelijk onderzoek naar geestelijke verzorging, omdat 

nieuwe praktijken van geestelijke verzorging tot nu toe weinig zijn onderzocht. Het toenemende nationale 

en internationale wetenschappelijk onderzoek naar geestelijke verzorging richt zich tot nu toe hoofdzakelijk 

op de gezondheidszorg (Schuhmann et al., 2021, p. 7). Omdat geestelijke verzorging bij werk volgens het 

rent-a-chaplain model relatief kort bestaat in Nederland, is tot op heden geen empirisch onderzoek verricht 

naar praktijken ervan. Met de empirische kennis uit dit onderzoek kan dan ook een wetenschappelijk hiaat 

worden gevuld. De exploratieve resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor toekomstig 

onderzoek. Hierbij valt te denken aan onderzoek naar profilering, professionele identiteit en praktijken van 

geestelijke verzorging bij werk, maar ook aan vergelijkend onderzoek naar verschillende vormen van 

begeleiding binnen de arbodienstverlening.  
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MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

De maatschappelijke relevantie kan betrokken worden op geestelijk verzorgers, organisaties, de 

beroepsgroep en de maatschappelijke context (zie ook Smit, 2015, pp. 18 – 20). Voor geestelijk verzorgers 

bij werk kan dit onderzoek aanknopingspunten bieden voor het vormgeven van hun praktijk. Daarbij kan het 

behulpzaam zijn om te reflecteren op praktijken van collega’s. Vanuit de organisatiecontext (voor CEO’s, 

verwijzers en werkenden) kan dit onderzoek inzichtelijk maken hoe en wanneer geestelijk verzorgers bij 

werk het beste kunnen worden ingeroepen. Inzicht in de werkwijzen, waarden en doelen die geestelijk 

verzorgers bij werk hanteren is wenselijk omdat het organisaties helpt te zien hoe de visie van geestelijk 

verzorgers zich tot de organisatievisie verhoudt. In de context van de beroepsgroep heerst een toenemende 

druk om geestelijke verzorging te verantwoorden, als gevolg van de diversificatie van het werkveld en de 

roep om evidence-based werken (Glasner et al., 2020). De onderzoeksresultaten zijn daarom 

richtinggevend voor de ontwikkeling en professionalisering van geestelijke verzorging bij werk. Bovendien 

maakt het mogelijk dat de kenmerkende aspecten van dit werkveld kunnen worden geprofileerd ten 

opzichte van andere werkvelden en ten opzichte van andere zorgprofessionals in de organisatiewereld. Dit 

maakt de maatschappelijke bijdrage van geestelijke verzorging bij werk mogelijk scherper en kan de 

kwaliteit van de professionele praktijk ten goede komen. Een goede praktijk betekent goede zorg, en dit is 

maatschappelijk relevant gezien de groeiende maatschappelijke vraag naar zingeving in werk (zie inleiding 

en volgend hoofdstuk). 
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2. THEORETISCH KADER 
 

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader besproken. Omdat geestelijke verzorging bij werk in Nederland 

nooit eerder is onderzocht, worden een aantal hieraan gerelateerde onderwerpen beschreven. In paragraaf 

2.1 wordt beschreven hoe zingeving en werk onder druk kan komen te staan in de huidige tijdgeest. In 2.2 

volgt een beschrijving van het Nederlandse arbeidspastoraat uit de vorige eeuw. Vervolgens wordt in 

paragraaf 2.3 het internationale onderzoek naar workplace chaplaincy geanalyseerd. In 2.4 worden algehele 

ontwikkelingen beschreven in het landschap van geestelijke verzorging. 

 

2.1 ZIN IN WERK ONDER DRUK IN DE 21E EEUW 

Zin in werk kan op verschillende manieren onder druk komen te staan, bijvoorbeeld door moral distress, 

burn-out, gevoelens van eenzaamheid of leegte op de werkvloer, of onderdrukking en geweld. Het RIVM, 

SCP en WRR5 hebben de laatste jaren veel gepubliceerd over het onderwerp werk. Het betreffen veelal 

publicaties over de toekomst van werk en over hoe ontwikkelingen als vergrijzing, veranderend 

overheidsbeleid, migratie, technologisering, globalisering en flexibilisering invloed uitoefenen op de aard 

van werk en op de waarde die mensen toekennen aan werk. Opvallend in Nederland ten opzichte van 

andere Europese landen is dat Nederlandse werknemers veel te maken krijgen met onzekerheid uit 

flexibele contracten en vormen van agressie en intimidatie op de werkvloer (Engbersen et al., 2020).  

Een ander thema in de rapporten is de intensivering van werk: “het gevoel dat werk steeds sneller 

moet”, door hogere prestatie verwachtingen, toenemende bureaucratie, krappere deadlines en minder tijd 

voor werkzaamheden (Houtman et al., 2020). Dit kan leiden tot mentale gezondheidsproblemen; in 2020 

kampten 1,2 miljoen werkenden in Nederland (16%) met burn-out klachten en 34% van de werkenden die 

verzuimden gaven werkstress op als oorzaak (TNO, 2021). Socioloog Hartmut Rosa (2016) ziet burn-out, 

maar ook depressie, als extreme uitingen van vervreemding. Vervreemding beschrijft hij als een verstoorde 

relatie tussen het zelf en de wereld. Volgens Rosa komt de ervaring van vervreemding voort uit de 

laatmoderne, Westerse maatschappij die gekenmerkt wordt door versnelling. Door de maatschappelijke 

 

5 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid. 
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versnelling groeit de druk om deze versnelling bij te houden. De motor hierachter is concurrentie: snelheid 

betekent succes, dus snel zijn en je tijd nuttig besteden geeft een voorsprong op anderen. Dientengevolge 

moet de wereld steeds meer gecontroleerd en beheerst worden om deze snelheid bij te benen. Dit werkt 

vervreemding in de hand volgens Rosa. Mensen hebben het gevoel alsof ze hun eigen keuzes maken, maar 

tegelijkertijd voelen ze nauwelijks te kunnen ontsnappen aan haast. Dit leidt tot vermoeidheid en 

vervreemding van onze werkelijke doelen en intenties en “een vaag gevoel dat we door iets anders worden 

overheerst, zonder dat er een concrete onderdrukker is” (Rosa, 2016, p. 83).  

Daarnaast ontstaat steeds meer aandacht voor zinvol werk. Werkenden in Nederland hechten, ten 

opzichte van andere Europese landen, veel belang aan de vervulling van hogere behoeften en intrinsieke 

motivaties in hun werk (Conen, 2020). Volgens het onderzoek van Conen speelt intrinsieke 

arbeidsoriëntatie in Nederland een grotere rol dan extrinsieke arbeidsoriëntatie.6 Het is daarom aannemelijk 

dat de ervaring van zinloosheid van werk steeds problematischer wordt gevonden, bij uitstek in een 

moderne, seculiere samenleving waarin mensen naar zingeving en gemeenschap zoeken op de werkvloer 

(Alma, 2018; Jahoda, 1982; Marques et al., 2005). Zingeving in werk heeft volgens Rosso et al. (2010) te 

maken met psychologische behoeften als purpose (een doel in het leven nastreven) en een gevoel van 

zelfvertrouwen, competentie en authenticiteit (het handelen in relatie tot je waarden). De vraag naar zin in 

werk wordt bevestigd in enkele empirische studies. Zo claimt Graeber (2019) dat bijna 40% van de 

werkenden hun baan niet zinvol vindt. Een onderzoek van Cognizant (2022) onder 499 Europese jongeren 

geeft weer dat slechts 18% van deze groep het gevoel heeft dat ze hun persoonlijke waarden of missies 

kunnen nastreven op hun werk, terwijl zij dit als zeer belangrijk zien.  

Tot slot is er vanwege de krapte op de arbeidsmarkt recentelijk veel aandacht voor het motiveren, 

binden en behouden van personeel. Uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) 

blijkt dat er over het eerste kwartaal van 2022 per 100 werklozen 133 vacatures openstonden (CBS, 

2022a). Daarnaast geeft 34% van de ondernemers een personeelstekort op als de grootste belemmering 

voor hun bedrijfsvoering (CBS, 2022b). In recente adviesrapporten van het TNO (2022) en SER (2022)7 

over personeelstekorten, worden bedrijven geadviseerd te zoeken naar duurzame oplossingen. Beide 

 

6 Intrinsieke arbeidsoriëntatie is bijvoorbeeld interessant of zinvol werk of het kunnen benutten van je capaciteiten. Bij extrinsieke 

arbeidsoriëntatie gaat het om de beloning voor het werk.  

7 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek en Sociaal-Economische Raad 
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rapporten spreken daarbij van het belang van ‘goed werkgeverschap’ . In een white paper Doorbraak in 

schreeuwend personeelstekort vraagt nieuw perspectief stelt TNO een integrale aanpak voor, waarin oog 

moet zijn voor de wisselwerking tussen kwaliteit, kwantiteit en motivatie van personeel. Motivatie wordt 

volgens hen bevorderd door het bieden van goede arbeidsvoorwaarden, werkcondities en persoonlijke 

ontwikkeling. 

In dit subhoofdstuk werden de belangrijkste punten beschreven van de maatschappelijke context met 

betrekking tot zingeving en werk. Het werd duidelijk dat de manier waarop mensen zin zoeken in hun werk, 

samenhangt met verschillende maatschappelijke factoren. Enkele belangrijke daarvan zijn veranderingen in 

de aard van werk, een toenemende versnelling van het dagelijks leven, hoge werkdruk en uitputting, de 

‘moderne’ zoektocht naar zingeving in werk en de krapte op de arbeidsmarkt.  

 

2.2 ARBEIDSPASTORAAT  

In deze paragraaf wordt het arbeidspastoraat beschreven dat tussen de jaren ’40 en ’90 in Nederland 

bestond. Het arbeidspastoraat is een vorm van geestelijke verzorging bij werk, maar verschilt op drie 

manieren van i mindLife. Ten eerste in de manier van organiseren: het arbeidspastoraat is geen vorm van 

het rent-a-chaplain model maar een kerkelijk model. Ten tweede in de rol van levensbeschouwing: i 

mindLife is seculier in plaats van kerkelijk. Ten derde de maatschappelijke achtergrond: het 

arbeidspastoraat bestond in een andere tijdgeest. Desondanks gaat het in het arbeidspastoraat, net als bij i 

mindLife, om geestelijk verzorgers die werkten in de context van werkend Nederland. In onderstaande 

beschrijving van de het arbeidspastoraat wordt dan ook expliciete aandacht besteed aan de verhouding 

tussen de missie van ‘arbeidspastors’ en de context van het bedrijfsleven en maatschappij, om zo te 

onderzoeken wat belangrijke dynamieken zijn in deze verhouding.  

Het arbeidspastoraat kreeg in Nederland voor het eerst gestalte in 1943, waarna het tot de jaren ‘90 

verschillende transformaties onderging.8  Die transformaties hadden te maken met de heersende cultuur, 

maatschappelijke veranderingen (zoals de gevolgen van de economische crisis in de jaren ’80), 

 

8 De naam ‘arbeidspastoraat’ kreeg het pas in de jaren ‘80. Daarvoor heeft het andere namen gehad, zoals industriepastoraat of 

bedrijfsapostolaat (Crijns et al., 2006, p. 137). Voor het gemak gebruik ik hier alleen het woord arbeidspastoraat.  



20 

 

 

 

geloofsbeleving, de aard van werk en veranderingen binnen het bedrijfspastoraat zelf. Hierin worden 

grofweg vier fases onderscheiden: de missionaire fase, de fase van politisering, de maatschappijkritiek en 

de ontwikkeling van het pastoraat zelf en zijn methodieken (Crijns et al., 2006, p. 139; Maassen, 2020; 

Veldman, 1998). In de verschillende fases probeerden de arbeidspastors steeds te zoeken naar eigentijdse 

vormen van begeleiding bij zingeving.  

De eerste fase van het bedrijfspastoraat richtte zich op mensen die zich moesten aanpassen van 

het plattelandsleven naar het stedelijk-industriële leven met slechte arbeidsomstandigheden. Deze fase was 

vooral missionair; de kerk wilde zich positioneren in de nieuwe culturele verschuivingen en de verzuiling 

(Crijns et al., 2006, p. 136; Veldman, 1998). De tweede fase begon rond 1960. De aandacht werd toen 

verlegd van individuele zorg voor werkenden naar de structuur van het bedrijfsleven. De kerk wilde met 

deze aandacht voor structuren en systemen ook de tekenen des tijds begrijpen in de nieuwe industriële 

samenleving, om zichzelf zo te kunnen verhouden tot die nieuwe samenleving. Hoe meer de structuur van 

het bedrijfsleven bestudeerd werd, hoe meer pastors het bedrijfsleven wilden humaniseren (Maasen, 

2020). De werkwijze kreeg toen meer het karakter van analyse en reflectie (Crijns et al., 2006, p. 137).  

Vanaf 1970 begon de derde fase, die kan worden begrepen als een versterking van de tweede 

fase. Dit was de fase van de maatschappijkritiek en de politisering van het arbeidspastoraat. In de aandacht 

voor levensverhalen drong tot de pastors een besef door van thema’s en problemen die geworteld waren in 

maatschappelijke structuren (Crijns et al., 2006). Veldman (1998) beschrijft de veranderingen die zich 

voordeden in deze tijd als volgt:  

Er komt meer en meer ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van de burger en de gelovige: 

maatschappelijke en kerkelijke organen verliezen hun - bevoogdende - invloed; zuilorganisaties houden 

langzaam op te bestaan; de wereld komt onder invloed van één orgaan: de industrie. Er is grote behoefte 

aan een (nieuwe) theologische doordenking van de problematiek van de industriële samenleving. (Veldman, 

1998, p. 328) 

Het bedrijfspastoraat wilde zich niet meer alleen richten op het troosten van werkenden of op hun 

aanpassing aan arbeidsomstandigheden, maar meer op het industriële klimaat dat de problemen 

voortbracht. Er was kritiek op de gehele geïndustrialiseerde samenleving, de prestatiemaatschappij en het 

reduceren van mensen tot een kostenfactor. Aandacht voor ‘heel de mens’ betekende om de mens niet los 
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te zien van samenlevingsstructuren en problematiek. Hiermee ontstond een eerste kloof tussen 

bedrijfsgerichtheid en kerkgerichtheid. Het project bedrijfspastoraat had tot taak om deze kloof te 

overstijgen door de verhouding tussen kerk en arbeid te onderzoeken (Veldman, 1998, p. 328). De kloof, 

samen met de economische crisis en veranderingen binnen de kerken zorgden echter voor een crisis in 

het arbeidspastoraat waarbij enkele bedrijven de financiering hebben stopgezet.  

De laatste fase, vanaf de jaren ’90, stond in het teken van het uitwerken en doordenken van de 

werkwijze. Aan het eind van de jaren 90 werd het arbeidspastoraat steeds meer ingezet als dienstverlening. 

Veldman (1998, p. 329-330) beschrijft dat in de onderstroom de vraag ontstond wat nu eigenlijk het 

product is van het bedrijfspastoraat in de industriële wereld. In een poging kapitalistisch-economische 

waarden te koppelen aan christelijke waarden verliezen de bedrijfspastors zowel hun geloofwaardigheid 

binnen de kerk als binnen het bedrijfsleven. De poging om oude christelijke paradigma’s te koppelen aan 

de nieuwe maatschappelijke structuren mislukt. Namelijk, het lijden van werkenden lijkt niet serieus te 

worden genomen omdat het lijden onderdeel werd van de christelijke leer van de eindbestemming en het 

universeel lijden. De kerk wordt steeds onverstaanbaarder in bedrijven en voor werkenden, door de 

gemarginaliseerde rol van de kerk. Er wordt kritiek geuit, maar geen alternatief. Crijns et al. (2006) en 

Noordegraaf (2016) noemen dat secularisatie, de bemoeilijkte financiële situatie van de kerken, het 

wegvallen van bijdragen uit het bedrijfsleven en een toenemende bemoeienis van seculiere instellingen bij 

bedrijven, ertoe leidt dat tussen eind jaren 90 en 2006 het aantal bedrijfspastors drastisch afneemt en het 

bedrijfspastoraat uiteindelijk verdwijnt. 

 

In dit subhoofdstuk werd de wisselwerking beschreven tussen het arbeidspastoraat, de context van het 

bedrijfsleven, de veranderende rol van levensbeschouwing en maatschappelijke ontwikkelingen. De 

betekenis van deze wisselwerking bleek van groot belang voor hoe bedrijfspastors hun werk kunnen en 

willen uitoefenen. De ontwikkeling van het arbeidspastoraat kan daarmee dus als illustratie dienen voor hoe 

Smit (2015) het belang van de ‘sociale vestiging’ van de praktijk onderstreept. Dat wil zeggen, de inbedding 

in regels, gewoontes, routines en tradities in de sociale werkelijkheid, waarbij de logica van instituties op 

gespannen voet kan staan met de logica van de praktijk.  
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2.3 WORKPLACE CHAPLAINCY  

In deze paragraaf wordt ‘geestelijke verzorging bij werk’ gesitueerd binnen internationaal onderzoek naar 

workplace chaplaincy. Er wordt specifiek gezocht naar literatuur over de werkwijzen, doelen, waarden en de 

context van geestelijke verzorging bij werk. Over de gevonden literatuur moet opgemerkt worden dat de 

meeste studies zich niet uitsluitend op het rent-a-chaplain model richten. Daarnaast was het opvallend dat 

zowel in literatuuronderzoek als in de empirische studies weinig tot niets vindbaar is over het perspectief 

van workplace chaplains.  

WERKWIJZEN 

De precieze taakinvulling van workplace chaplains is context-afhankelijk en kan uiteenlopen afhankelijk van 

verschillende factoren, zoals het land, het type organisatie en de aanbieder van workplace chaplaincy 

(Nimon et al., 2008; Wolf & Feldbauer-Dustmüller, 2018). Over het algemeen kunnen activiteiten van 

workplace chaplains volgens Wolf en Feldbauer-Dustmüller (2018) onder vier niveaus worden geschaard.9 

Ten eerste, het individuele niveau. Hieronder valt hulp aan werknemers met emoties, stress, 

zelfverzekerdheid, reflectie, grote transities of met betrokkenheid. Ten tweede, hulp op groepsniveau zoals 

groepsgesprekken of het oplossen van conflicten tussen werknemers. Ten derde, het organisatieniveau. 

Hierin functioneert de workplace chaplain als een consultant of expert op het gebied van zingeving en 

ethiek, en sluit aan bij het bemiddelen van conflicten op organisatieniveau (bijvoorbeeld tussen 

werknemers, werkgevers en vakbonden). Ten vierde, het maatschappelijk niveau. Hieronder valt het 

aankaarten van onrecht, machtsmisbruik, en conflicterende waarden of dehumaniserende structuren. 

Opvallend bij dit laatste aspect is dat Wolf en Feldbauer-Dustmüller (2018, p. 44) tevens schrijven: “the 

employee with his entire social surrounding and problems is at the center of attention, although the 

conditions in the working world are hardly criticized”.  Het lijkt er dus op dat het maatschappelijke niveau in 

de praktijk weinig aan bod komt.  

Nimon et al. (2008) analyseerden de activiteitenrapporten van Amerikaanse workplace chaplains op 

de voornaamste bezigheden. Hieruit kwamen vier categorieën: administratietaken, crisisinterventies, rituele 

of religieuze activiteiten en individuele gesprekken. Zij vonden ook dat werknemers meestal naar workplace 

 

9 Hierbij benoemen zij niet welke activiteiten het meest in het rent-a-chaplain model voorkomen. 
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chaplains toekwamen met psychologische of relationele problemen. Een ander onderzoek van Miller et al. 

(2018) richtte zich op de activiteiten van geestelijk verzorgers vanuit het perspectief van werknemers. In dit 

onderzoek werden 56 werknemers uit verschillende Amerikaanse bedrijven geïnterviewd over de thema’s 

die zij inbrachten bij een workplace chaplain. Ook werd gevraagd naar verhalen die de onderzoekers 

zouden kunnen helpen de rol van chaplains op werknemers te begrijpen. 10 De onderzoekers destilleerden 

daaruit vijf thema’s:  

(1) attending to the work-related issues of employees,11 (2) addressing the practical and social needs of 

employees,12 (3) meeting the psychotherapeutic needs of employees, (4) facilitating urgent care as first 

responders in a crisis, and (5) providing religious or pastoral services. (Miller et al., 2018, p. 380) 

WAARDEN EN DOELEN  

Over de waarden en doelen van workplace chaplains is weinig literatuur gevonden. Het doel van workplace 

chaplaincy wordt volgens Wolf en Feldbauer-Dustmüller (2018) in de meeste literatuur gezien als 

humanisering en het bevorderen van menselijke waardigheid. Vanuit hun mensbeeld willen workplace 

chaplains mensen benaderen vanuit een holistisch perspectief en niet als kostenfactor. Omdat het 

onderzoek van Wolf en Feldbauer-Dürstmuller zich richtte op Christelijke Westerse landen13, vonden zij 

voornamelijk Christelijke waarden in het onderzoek. 

CONTEXT VAN ORGANISATIES EN BEDRIJVEN 

De motivatie voor het inzetten van chaplains in bedrijven 

Een discussie die Wolf en Feldbauer-Dustmüller (2018; 2022) op gang brengen, is het verschil tussen een 

instrumentele en een ‘authentieke of spirituele’ inzet van workplace chaplaincy. Zo zijn er veel studies 

gedaan naar de effecten en voordelen van workplace chaplaincy in termen van effectiviteit en verhoogde 

 

10 In 24 gevallen ging om een extern ingehuurde chaplain (het rent-a-chaplain model) en 32 contact hadden met inhouse 

chaplains. Een limitatie van dit onderzoek is dat de respondenten zijn geselecteerd door de chaplains, waardoor er weinig 

tegengeluid is verzameld. 

11 Hieronder vallen: bedreiging en onderdrukking, lobbyen voor werknemers behoeften, werkstress managen, en het navigeren 

binnen religieuze en culturele verschillen. 

12 Hieronder vallen bijvoorbeeld immigratie, taalbarrières en familieproblemen.  
13 Het betrof een literatuuronderzoek van Engelstalige en Duitstalige studies. Er werden 143 onderzoeken geanalyseerd uit de 

Verenigde Staten, 46 uit Duitsland, 41 uit het Verenigd Koninkrijk, 21 uit Oostenrijk, en enkele studies uit Nieuw-Zeeland (6) en 

Canada (5).  
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motivatie (zie bijvoorbeeld Milliman, Czaplewski & Ferguson, 2003; Miller & Ngunjiri, 2015; Williams, 

2020). Bovendien adverteren en promoten workplace chaplaincy bedrijven zichzelf vaak in termen van 

beloftes over voordelen die het kan opleveren voor organisaties. Dit roept de vraag op of workplace 

chaplaincy om spirituele redenen wordt geïmplementeerd of op een instrumentele manier wordt gebruikt 

om de efficiëntie en prestatie te stimuleren. Dit onderscheid is volgens hen belangrijk omdat workplace 

chaplaincy steeds vaker afhankelijk is van financiering vanuit de bedrijven zelf, daar waar financiering vanuit 

kerken wegvalt. Dit leidt volgens de auteurs eveneens tot de vraag of chaplains niet in 

belangenverstrengeling komen op organisatieniveau. De workplace chaplain kan dan wel individuen 

spreken, maar geen tegenwicht bieden aan gevestigde structuren of structurele onderdrukkende 

problemen. 

In een onderzoek van Miller en Ngunjiri (2015) werden 17 CEO’s uit vijf verschillende Amerikaanse 

bedrijven geïnterviewd over hun motivaties voor het inzetten van workplace chaplaincy.14 In de resultaten 

werd een onderscheid gemaakt tussen drie soorten motivaties: bedrijfsmotivatie, socio-culturele motivatie 

en spirituele motivatie. Onder bedrijfsmotivatie werd besproken dat het zorgen voor werknemers en het 

daarmee verminderen van hun problemen kan leiden tot meer productiviteit, meer gebruik van andere 

regelingen en verminderde kosten. De onderzoekers benadrukken dat de resultaten impliceren dat de 

bedrijfsmotivatie nooit de ultieme motivatie was van de CEO’s om chaplains in te huren. De motivatie was 

vaak instinctief in plaats van empirisch; er was een intuïtie dat zorg bieden aan werknemers automatisch 

leidt tot bovenstaande voordelen. Socio-culturele motivatie betekent dat chaplains kunnen bijdragen aan 

een community of familiegevoel van de organisatie, in het bijzonder in het licht van de wegvallende 

religieuze gemeenschappen in een individualiserende samenleving. Ten slotte wordt met spirituele 

motivaties gedoeld op liefde voor werknemers, die in de Verenigde Staten vaak samenhangt met 

Christelijke opvattingen. De resultaten gaven weer dat de motivatie van leiders voor het integreren van 

chaplains in hun organisatie vaak een verlenging was van persoonlijke spiritualiteit. Hiermee wilden zij 

uiting geven aan goed werkgeverschap. 

 

 

 

14 De twee grootste bedrijven gebruiken het in-house chaplaincy model en de andere drie gebruiken het rent-a-chaplain model, 

met chaplains vanuit Corporate Chaplains of America of van Marketplace Ministries. 
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Ervaringen met workplace chaplaincy 

Naast het bovenstaande onderzoek naar de motivatie van CEO’s zijn er nog twee andere onderzoeken die 

stemmen laten horen van betrokken partijen bij workplace chaplaincy. Zo onderzocht Lathan (2015) in zijn 

proefschrift de ervaringen van drie geestelijk verzorgers, drie werknemers, drie managers en twee 

eigenaren die in hun bedrijf te maken hadden met ingehuurde chaplains van het Amerikaanse bedrijf 

Capital Chaplains. Elementen van de praktijk die herhaaldelijk terugkeerden waren de vertrouwelijkheid van 

de workplace chaplain, zijn directe beschikbaarheid, het voordeel van buiten de ‘chain of command’ werken 

en het bieden van hoop aan werknemers. De studie liet zien dat het relationele aspect werd gezien als de 

voornaamste bron van het succes van workplace chaplaincy. 

Miller et al. (2018) interviewden twaalf HR-personeelsleden over hun ervaring met workplace 

chaplaincy in hun bedrijf. De resultaten lieten zien dat het HR-personeel positief was over de aanwezigheid 

van workplace chaplains. Ze vonden dat workplace chaplains een positieve organisatiecultuur bevorderden 

door niet alleen werknemers te helpen, maar ook een boegbeeld te zijn voor een organisatie die om zijn 

werknemers geeft. De respondenten zagen chaplains als toegankelijk, laagdrempelig, betrouwbaar en 

zichtbaar. Volgens het HR personeel hadden werknemers in het gehele bedrijf het gevoel dat het bedrijf 

voor ze zorgde, door de aanwezigheid van een chaplain. Daarnaast zagen zij dat chaplains een bepaalde 

mate van ondersteuning bij spirituele en religieuze vragen konden bieden waarin ander personeel niet 

getraind was. Verder had de chaplain volgens het HR-personeel een culturele competentie die zich uitte in 

aandacht voor diversiteit en inclusie en het overbruggen van culturele verschillen in het bedrijf. Een ander 

opvallend resultaat dat uit de interviews naar voren kwam was de al aanwezige positieve cultuur in de 

organisatie voordat geestelijke verzorgingsprogramma’s werden geïmplementeerd. Het werd dus nooit 

gebruik om een slechte omgeving te herstellen. 

Binnen het enigszins versnipperde onderzoek naar workplace chaplaincy dat in dit hoofdstuk werd 

beschreven komen een aantal bevindingen en discussies naar voren. Werkwijzen worden vooral op een 

abstract niveau beschreven in termen van niveaus, taakbeschrijvingen of thema’s. Hieruit blijkt echter nog 

niet welke precieze werkwijzen workplace chaplains gebruiken in de praktijk en in hoeverre er sprake is van 

samenhang onder de afzonderlijke workplace chaplains. Wat betreft waarden is er weinig te vinden over 

individuele waarden van workplace chaplains en hoe deze invloed hebben op hun werk. Over het algemeen 
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kan alleen worden gezegd dat workplace chaplains staan voor humanisering, een holistische kijk op de 

mens en menswaardigheid. 

 In bovenstaande literatuur komt vooral de bedrijfscontext naar voren als een belangrijk aspect van 

workplace chaplaincy. Zo lijken HR-managers en bedrijfsleiders bepalend voor een succesvolle integratie 

van workplace chaplains. Het is daarbij belangrijk hoe zij (de toegevoegde waarde van) workplace chaplains 

zien en wat voor soort motivatie zij hebben om workplace chaplains in te zetten. Hoewel sommige auteurs 

kritisch zijn over de mogelijkheid om authentieke spirituele motivaties te verenigen met het bedrijfsleven, 

impliceert onderzoek van Miller en Ngunjiri (2015) dat managers wel degelijk persoonlijke spirituele 

motivaties kunnen hebben voor het inzetten van workplace chaplains.  

 

2.4 ONTWIKKELINGEN IN GEESTELIJKE VERZORGING 

In de inleiding werd kort besproken dat het ontstaan van geestelijke verzorging bij werk raakt aan 

verschillende bredere ontwikkelingen en discussies binnen de geestelijke verzorging. In deze paragraaf 

worden deze ontwikkelingen diepgaander uitgewerkt en wordt duidelijk gemaakt hoe geestelijke verzorging 

bij werk zich verhoudt tot bredere vragen die spelen in de beroepsgroep. 

SECULARISATIE EN PLURALISATIE 

De seculiere vorm van geestelijke verzorging die i mindLife biedt past bij de sterke veranderingen in het 

Westerse religieuze landschap in afgelopen decennia, die ook doorwerken in Nederland. De secularisatie, 

ontzuiling en individualisatie van de samenleving leidden tot een pluriform en fluïde levensbeschouwelijk 

landschap. Hoewel de gemiddelde Westerse mens in toenemende mate de kerk verlaat, zullen mensen 

volgens Taylor (2010) altijd blijven streven naar een vorm van ‘volheid’ in hun leven, waarbij zij putten uit 

een steeds grotere diversiteit aan levensbeschouwelijke bronnen. Toch blijkt uit een zeer recent rapport 

Buiten kerk en moskee van het Sociaal Cultureel Planbureau dat het aantal atheïsten en agnosten in 

Nederland sterk is toegenomen. Inmiddels vormen zij de meerderheid onder de Nederlandse bevolking en 

is Nederland één van de meest geseculariseerde landen ten opzichte van andere Europese landen (De Hart 

& Van Houwelingen, 2022). Onder invloed van deze ontwikkelingen is geestelijke verzorging de afgelopen 

decennia veranderd van een religieus beroep naar een meer algemeen begeleider bij existentiële vragen 

(Zock, 2018). Jacobs (2020) benoemt dat Savage (2019) laat zien dat in deze samenleving een grote 
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behoefte is aan seculiere hulp bij zingevingsvragen, en dat religieuze geestelijk verzorgers minder 

toegerust zijn om deze vorm van hulp te bieden. Geestelijk verzorgers veranderen daardoor zelf eveneens. 

Zo neemt het aantal ongebonden geestelijk verzorgers toe (Glasner et al., 2020), identificeren geestelijk 

verzorgers zich vaak met meer dan één levensbeschouwing (Berghuijs & Liefbroer, 2017) en zien 

geestelijk verzorgers het bieden van algemene spirituele zorg zonder verbinding aan een religie als een 

belangrijk thema voor de toekomst van het vak (Glasner et al., 2022).  

VERBREDING VAN HET WERKTERREIN 

Een tweede ontwikkeling is de diversificatie van het werkveld. De afgelopen jaren zijn er meerdere nieuwe 

vormen van geestelijke verzorging ontstaan, zoals de in de eerstelijnszorg, in het aardbevingsgebied en bij 

de Politie. Dit vraagt om reflectie op de vraag in hoeverre er nog sprake is van een overkoepelende 

professionele identiteit voor geestelijke verzorgers (Glasner et al., 2020). Onderzoek naar het kenmerkende 

van geestelijke verzorging bij werk raakt aan deze bredere vraag. 

EVIDENCE-BASED WERKEN EN OUTCOME RESEARCH 

Een andere tendens binnen geestelijke verzorging, voornamelijk genoemd binnen onderzoek naar 

geestelijke verzorging in de gezondheidszorg, is de toenemende vraag naar evidence-based werken (het 

werken volgens wetenschappelijk bewezen methodes) en outcome research (onderzoek naar de effecten 

van geestelijke verzorging) (Damen, Schuhmann, Leget et al., 2020). Groepen als de European Network of 

Health Care Chaplaincy en de VGVZ sturen aan op dergelijk onderzoek en in wetenschappelijke literatuur 

wordt dit als urgent onderzoeksthema gezien (Damen, Schuhmann, Lensvelt-Mulders et al., 2020; Damen, 

2022). Uit onderzoek van Glasner et al. (2022) blijkt dat geestelijk verzorgers in hun werk merken dat deze 

manier van werken steeds meer van hen verwacht wordt.  

Met onderzoek naar de uitkomsten van geestelijke verzorging zou de waarde van geestelijke 

verzorging in het veranderende levensbeschouwelijke landschap moeten worden verantwoord. Dergelijk 

onderzoek heeft voor- en tegenstanders. Sommigen zien het als noodzakelijk voor de professionalisering 

en hopen dat geestelijke verzorging hierdoor serieuzer wordt genomen. Het nadeel echter, vrezen 

sommigen, is dat centrale aspecten van geestelijke verzorging zoals spiritualiteit, relatie en presentie 

moeilijk gemeten kunnen worden (Damen, 2022). Bovendien sluit dergelijk onderzoek volgens Damen 

soms niet aan bij het karakter van geestelijke verzorging, wanneer het zich uitsluitend richt op kwantitatieve 
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methoden en secundaire effecten. Omdat zingeving in werk in de 21e eeuw onder druk kan komen te staan 

door versnelling en resultaatgerichtheid (zie 2.1) en omdat er een spanningsveld kan bestaan tussen de 

resultaatgerichtheid van bedrijven en de aard van geestelijke verzorging (zie 2.2 en 2.3), spelen de thema’s 

in dit subhoofdstuk mogelijk een nadrukkelijke rol binnen de praktijk van geestelijke verzorging bij werk.  

PROFESSIONELE IDENTITEIT  EN PROFILERING 

De professionele identiteit van een geestelijk verzorger wordt al langer besproken als onderwerp van 

discussie, bijvoorbeeld door Veltkamp (2006), Hijwege (2010) en Mooren en Walton (2013). Echter, uit 

onderzoek van Schuhmann et al. (2021) blijkt dat geestelijk verzorgers ‘Fundamentele bezinning op de 

professionele identiteit’ momenteel als onderzoeksthema met de hoogste prioriteit beschouwen. Hiervoor 

worden verschillende redenen gegeven. De eerste reden is een maatschappelijke relevantie. Hiermee wordt 

gedoeld op levensbeschouwelijke veranderingen in de samenleving die vragen om een nieuwe 

doordenking van wat goede en eigentijdse geestelijke verzorging is. De tweede reden is dat bezinning op 

het eigene van het vak bijdraagt aan een algehele verbetering van de zorg. De derde reden is dat geestelijk 

verzorgers voor de uitdaging staan om geestelijke verzorging bij deze tijd te laten aansluiten en 

tegelijkertijd te onderscheiden van andere zorgberoepen. Dit zou belangrijk zijn om het beroep te 

professionaliseren en legitimeren. 

 De onderscheidende kenmerken zijn om een aantal redenen belangrijk. Ten eerste, omdat 

geestelijk verzorgers tegenwoordig niet meer als vanzelfsprekend gekenmerkt worden door hun religiositeit. 

Daarmee is een sterke onderscheidende factor weggevallen. Ten tweede, omdat de veelvormigheid van het 

beroep toeneemt (zie ‘verbreding van het werkterrein’). Ten derde, omdat de plaats van levensbeschouwing 

in de Nederlandse maatschappij sterk verandert. Ten vierde, omdat zingeving als competentie in steeds 

meer andere beroepsprofielen wordt vermeld (Jacobs, 2020, p. 22; Nolan & MacLaren, 2021). Ten vijfde 

kunnen onderscheidende kenmerken van het vak worden ingezet voor profileringsactiviteiten. Vermoedelijk 

zijn vooral nieuwe vormen van geestelijke verzorging bezig met profilering (Glasner et al., 2020).  

In dit hoofdstuk werd duidelijk dat onderwerpen die in het domein van geestelijke verzorging spelen, 

mogelijk een prominente rol spelen als het gaat om geestelijke verzorging bij werk. Geestelijke verzorging 

bij werk is daarom juist in het licht van deze ontwikkelingen een interessante casus, en onderzoek op dit 

gebied kan mogelijk helderheid bieden in of nieuw licht werpen op deze bredere discussies. 
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3. METHODOLOGIE 
In dit hoofdstuk worden de gebruikte methoden in dit onderzoek toegelicht. Eerst worden het type 

onderzoek, het ontwerp en de dataverzamelingsmethoden beschreven. Daarna wordt de gekozen populatie 

onderbouwd. Vervolgens wordt uitgelegd hoe de data zijn geanalyseerd om tot de resultaten te komen. Tot 

slot worden de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek besproken en wordt beschreven welke 

ethische overwegingen in dit onderzoek zijn gemaakt. 

3.1 TYPE ONDERZOEK 

Dit scriptie onderzoek is een empirisch, sociaalwetenschappelijk onderzoek, bedoeld om de sociale 

werkelijkheid te beschrijven en exploratieve kennis op te doen. Kwalitatief onderzoek is hiervoor geschikt 

omdat dit rijke data oplevert die inzicht biedt in subjectieve betekenissen (Verschuren & Doorewaard, 

2015). Het onderzoek richt zich immers op de persoonlijke betekenissen die geestelijk verzorgers en 

verwijzers toekennen aan de praktijk. Dit past bij een interpretatieve epistemologische opvatting waarin het 

onderzoeken van achterliggende persoonlijke betekenissen centraal staan (Delanty & Strydom, 2003). 

Daarnaast is kwalitatief onderzoek geschikt voor exploratieve onderwerpen als deze. Het heeft een meer 

open en flexibel karakter dan kwantitatief onderzoek, wat ruimte biedt aan onverwachte thema’s of 

beschrijvingen die bij een exploratief onderzoek kunnen ontstaan (Maso & Smaling, 1998). 

3.2 ONTWERP 

Wat betreft zijn ‘sociale vestiging’ (zie definitie Smit) staat de professionele praktijk van geestelijke 

verzorging bij werk met één been in de gevestigde traditie van geestelijke verzorging en met één been in 

de meer onbekende context van werkend Nederland. Bovendien bleek uit het theoretisch kader dat niet 

alleen het werk van de geestelijk verzorgers, maar ook de motivatie en zienswijzen van betrokken partijen in 

organisaties van belang zijn voor het slagen van workplace chaplaincy. Daarom wordt in dit onderzoek 

zowel een stem gegeven aan geestelijk verzorgers bij i mindLife als aan verwijzers die een werknemer 

verwezen hebben naar i mindLife. Ten eerste zijn acht diepte-interviews afgenomen met geestelijk 

verzorgers bij i mindLife. Ten tweede is een online enquête met twee open vragen afgenomen onder alle 

verwijzers (in totaal zeven) die voor maart 2022 een verwijzing deden naar i mindLife. Zoals beschreven in 

paragraaf 1.1, kan een werknemer naar i mindLife verwezen worden door bijvoorbeeld een bedrijfsarts, HR-
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manager of leidinggevende. ‘De verwijzer’ kan in dit onderzoek dus betrekking hebben op verschillende 

functies. Het betreft een convergent ontwerp, waarin de data van het interview en de enquête tegelijkertijd 

werden verkregen zonder dat de twee vormen van dataverzameling invloed op elkaar hadden (zie figuur 1). 

 

Figuur 1. Onderzoeksontwerp 

 

3.3 DATAVERZAMELINGSMETHODEN 

In dit onderzoek werden twee dataverzamelingsmethoden gebruikt. Voor de geestelijk verzorgers werd 

gebruik gemaakt van semigestructureerde diepte-interviews en voor verwijzers een korte online enquête in 

Google Forms met daarin twee open vragen. De methoden worden hieronder apart van elkaar toegelicht. 

INTERVIEWS 

Interviews zijn een geschikte methode om diepgaande, subjectieve informatie te verkrijgen over een 

complex onderwerp (Verschuren & Doorewaard, 2015, p. 25). Het semigestructureerd karakter biedt 

enerzijds structuur waarmee de interviews met elkaar kunnen worden vergeleken op verbanden of 

discrepanties. Anderzijds biedt de openheid ervan een flexibiliteit die nodig is in een exploratief onderzoek, 

bijvoorbeeld om toelichting te vragen of om dieper op een onderwerp in te gaan. De interviewvragen zijn 
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gestructureerd aan de hand van de definitie van ‘praktijk’ van Smit (2015). Dit leidde tot grofweg de 

volgende indeling van de interviewguide: na een aantal inleidende vragen werden vragen gesteld over 

respectievelijk de werkwijzen van de geestelijk verzorger, zijn/haar waarden, zijn/haar visie op het doel van 

de praktijk en de ervaren invloed van de context van werk op de praktijk. Op basis van paragraaf 2.2 en 2.3 

uit het theoretisch kader zijn spanningsvelden in de context van de praktijk als extra aandachtspunt 

toegevoegd in de interviewguide en de analyse. In de interviewguide is naast een algemene vraag naar de 

context een specifieke vraag toegevoegd over eventuele spanningsvelden die de respondent opmerkt. Voor 

de gehele interviewguide, zie bijlage 1.  

De interviews zijn afgenomen tussen 13 april en 11 mei 2022. In overeenstemming met de 

Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU, 2014) die de Universiteit voor Humanistiek 

onderschrijft, hebben alle respondenten voorafgaand aan het interview een brief ontvangen met informatie 

over de inhoud van het interview en hebben de respondenten een informed consent formulier ondertekend. 

De interviews duurden allen ongeveer 60 minuten. Rekening houdend met de voorkeur van de 

respondenten zijn vier interviews online gehouden en de andere vier in een fysieke ruimte. Met 

toestemming van de respondenten zijn alle interviews opgenomen om zo de interviews te kunnen 

transcriberen.  

ONLINE ENQUÊTE 

Hoewel een enquête veelal als kwantitatieve dataverzamelingsmethode wordt gebruikt, was het in dit 

onderzoek een methode om kwalitatieve data te verkrijgen, ter aanvulling en verdieping van de interviews. 

Het doel van de enquête was vooral om binnen de beperkte omvang van dit onderzoek eerste exploratieve 

data te verzamelen. Voor een enquête is dan ook niet gekozen om resultaten te generaliseren, maar als 

relatief gemakkelijke, laagdrempelige en tijdefficiënte manier van dataverzameling (ten opzichte van 

bijvoorbeeld een interview) (Boeije, 2016). Om een hoge response-rate te bereiken is ervoor gekozen om 

de drempel tot deelname zo laag mogelijk te houden. In de uitnodiging werd vermeld dat de enquête 

slechts twee open vragen bevatte en dat het maximaal vijf minuten zou duren om de enquête in te vullen. 

Daarnaast is in de uitnodiging en het informed consent formulier aan het begin van de enquête benadrukt 

dat het een anonieme enquête betreft en dat geen persoonsgegevens worden verzameld (zie bijlage 4 en 

5). Omdat alleen de projectleider van i mindLife de contactgegevens van de verwijzers bezat, heeft hij via 

een e-mail een uitnodiging gestuurd naar de verwijzers met een hyperlink naar de enquête. Na ruim een 
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week hadden drie verwijzers de enquête ingevuld, waarop door de projectleider een herinneringsmail is 

gestuurd. Hierna hebben de overige vier verwijzers de enquête ook ingevuld. 

In paragraaf 2.3 kwam naar voren dat de motivatie en verwachtingen van partijen in het 

organisaties belangrijke aspecten zijn van workplace chaplaincy. Daarom worden ‘motivatie’ en 

‘verwachtingen’ in het perspectief van verwijzers expliciet bevraagd. Hieruit volgden de volgende twee 

vragen in de enquête: 1) Wilt u iets schijven over wat uw beweegredenen waren om te verwijzen naar een 

life counselor bij i mindLife in het bijzonder? 2) Wat verwachtte, hoopte, of wenste u dat het traject zou 

brengen? (bijvoorbeeld voor de werknemer, voor de organisatie, of anders). Voor de enquête, zie bijlage 6. 

 

3.4 ONDERZOEKSPOPULATIE EN STEEKPROEVEN  

In de vraagstelling van dit onderzoek komen twee verschillende onderzoekspopulaties voor. Ten eerste, 

Nederlandse geestelijk verzorgers die werkzaam zijn op het gebied van werk zoals in het rent-a-chaplain 

model. Ten tweede, verwijzers in organisaties die verwijzen naar een geestelijk verzorger bij werk. Voor 

beide populaties is een steekproef genomen die hieronder wordt toegelicht. Om privacyredenen konden 

voor dit onderzoek via i mindLife geen cliënten worden geïnterviewd. 

GEESTELIJK VERZORGERS BIJ WERK  

i mindLife is op dit moment de enige aanbieder in Nederland van geestelijke verzorging volgens het rent-a-

chaplain model. De totale onderzoekspopulatie en de steekproef liggen daarom dicht bij elkaar. Rond de 

start van het onderzoek hadden elf life counselors bij i mindLife minimaal één begeleidingstraject met een 

werknemer afgerond. Dit was de totale groep waaruit geselecteerd kon worden voor een interview. Deze elf 

personen werden benaderd voor een interview, in eerste instantie door een e-mail van de projectleider van 

i mindLife en in tweede instantie door een e-mail van de onderzoeker zelf. Acht life counselors stemden in 

om mee te werken.  

Alle life counselors hebben naast deze functie ook ander werk, bijvoorbeeld als coach, 

loopbaanbegeleider, geestelijk verzorger of een combinatie hiervan. Juist dit lijkt een interessant gegeven 

bij het onderzoeken van het al dan niet kenmerkende van de praktijk van geestelijke verzorging bij werk. 

Ondanks dat ervaringen bij i mindLife centraal staan en dit ook benadrukt is in de introductie van de 

interviews, zullen de ervaringen van respondenten gekleurd zijn door hun eerdere en parallelle 
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werkzaamheden. In verband met de kleinschaligheid van i mindLife en de potentiële herleidbaarheid van de 

respondenten worden weinig kenmerken van de respondenten gedeeld. De meeste respondenten hebben 

de masterstudie Humanistiek gevolgd en zijn werkzaam als geestelijk verzorger, of zijn dat geweest.  De 

leeftijd van de respondenten lag tussen de 30 jaar en de 63 jaar, met een gemiddelde van 48 jaar. Er 

hebben evenveel mannen als vrouwen deelgenomen aan de interviews. De meeste respondenten hadden 

twee trajecten afgerond op het moment van interviewen. Aan elk van de respondenten is willekeurig een 

fictieve naam (R1 tot en met R8) gegeven. Deze ‘namen’ zullen worden gebruikt in het resultatenhoofdstuk. 

VERWIJZERS NAAR GEESTELIJKE VERZORGING BIJ WERK 

Omdat de verwijzers naar i mindLife de enige verwijzers zijn naar een geestelijk verzorger bij werk in het 

rent-a-chaplain model, is de totale populatie van verwijzers klein. Alle verwijzers (in totaal zeven) die voor 

maart 2022 een verwijzing hebben gedaan naar i mindLife kwamen in aanmerking voor dit onderzoek.15 

Vanwege het relatief lage totaal aantal verwijzers (en dus de mogelijke herkenbaarheid van de 

respondenten) en om de enquête laagdrempelig te maken, is ervoor gekozen om de enquête anoniem te 

maken en geen persoonsgegevens te verzamelen. Dit betekent dat er niet werd gevraagd naar de precieze 

functie van de verwijzer, de sector of het type organisatie waarin hij of zij werkzaam is. Wel is bekend dat 

de zeven verwijzers allen bedrijfsartsen of praktijkondersteuners zijn. De verwijzers zijn werkzaam in 

verschillende soorten bedrijven die variëren in grootte. Het betreft bedrijven, non-profitorganisaties en 

semi-overheidsorganisaties. De lengte van de antwoorden op de eerste open vraag varieerde tussen de 11 

en 139 woorden, met een gemiddelde van 66 woorden. Bij de tweede open vraag varieerde het tussen de 

14 en 67 woorden met een gemiddelde van 43 woorden.  

 

3.5 ANALYSE 

Voor het analyseren van de data uit de interviews en de enquête is gebruik gemaakt van Thematische 

Analyse (Verhoeven, 2020). Volgens Braun en Clarke (2006), die deze analyse ontwikkelden, heeft het een 

aantal voordelen. Ten eerste is het flexibel: het houdt rekening met zowel ervaringen, betekenissen als de 

onderliggende subjectieve realiteit van respondenten. Ten tweede is het een relatief gemakkelijke manier 

 

15 Dat betekent dat een aantal verwijzers meerdere verwijzingen hebben gedaan. 
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om data te markeren en sorteren. Ten derde is het een geschikte methode om nieuwe thema’s en patronen 

te destilleren, zoals dat in exploratief onderzoek aan de orde is. De nadruk ligt op een inductieve 

benadering maar er wordt (op basis van de concepten van Smit en een aantal aspecten uit het theoretisch 

kader), eveneens gebruik gemaakt van een deductieve benadering (zie bijlage 7 voor de codeboom). De 

data werd op semantisch niveau geanalyseerd. Dat wil zeggen, de uitspraken zelf werden geanalyseerd 

(semantisch), eerder dan achterliggende aannames (latente benadering). 

Het risico van het analyseren van kwalitatieve data uit interviews is dat de rijkheid en complexiteit 

van de data verloren gaat doordat de onderzoeker te snel gaat coderen (De Casterlé et al., 2012). Immers, 

wanneer de onderzoeker gaat coderen zonder vertrouwd te zijn met de grote lijnen van de data, bestaat het 

risico dat de onderzoeker citaten uit zijn verband trekt. Door handmatig te transcriberen bouwde de 

onderzoeker vertrouwdheid op met de data. Hierna werden de transcripten een aantal keer gelezen en 

maakte de onderzoeker aantekeningen. Door het coderen uit te stellen en op de grote lijnen te richten, 

bleef de onderzoeker open voor verschillende interpretaties van de data (De Casterlé et al., 2012). 

Vervolgens is van alle interviews een samenvatting geschreven van maximaal anderhalf A4, die binnen één 

tot drie weken na het interview naar de betreffende respondent werd gestuurd. Dit was ten eerste een 

manier voor de onderzoeker om zichzelf te dwingen naar de essentie van elk interview te kijken, zodat de 

uniciteit van het verhaal van elke respondent niet verloren ging (De Casterlé et al., 2012). Ten tweede werd 

de samenvatting gebruikt als member check (zie 3.6).  

Vervolgens werden zowel de interviews als de enquête gecodeerd met het 

dataverwerkingsprogramma Atlas.Ti. Dit gebeurde in een aantal fases. Allereerst werd gebruik gemaakt van 

open codering. Vervolgens werden deze codes in de deductieve fase verbonden aan de concepten van 

Smit (2015). Vervolgens werd de data opnieuw geanalyseerd waarbij inductief werd gezocht naar thema’s 

die buiten het deductieve coderingsschema vallen, of naar thema’s die invulling konden geven aan de 

concepten van Smit (2015). In de laatste fase werd de data van de enquête en de interviews geïntegreerd 

zodat eventuele verbanden en contradicties naar voren konden komen.  
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3.6 VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID  

BETROUWBAARHEID  

Bij de interviews is gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst op basis van concepten uit het 

proefschrift van Smit (2015). Die vragenlijst is gecontroleerd door de begeleider. De interviewguide is 

tijdens het interviewen niet aangepast. Omdat de dataverzameling en de interpretatie van de data slechts 

gedaan is door één onderzoeker, kan deze mogelijk gekleurd zijn door subjectieve interpretatie. Hoewel de 

onderzoeker elk interview zo gelijk mogelijk probeerde af te nemen, kan niet worden uitgesloten dat er op 

verschillende manieren is doorgevraagd in de interviews. Daarentegen is wel gebruikt gemaakt van een 

vaste introductie over het verloop van het interview en een vaste volgorde van onderwerpen.  

Een valkuil voor betrouwbaarheid kan zijn dat de respondent een vraag niet begrijpt of achteraf een 

beter antwoord bedenkt. Dit kan aan de orde zijn geweest in dit onderzoek, omdat respondenten over een 

relatief nieuw onderwerp praatten. Eveneens kan de data zijn beïnvloed door de verschillende contexten 

waarop de interviews hebben plaatsgevonden: vier interviews waren online gesprekken en vier interviews 

vonden in een fysieke ruimte plaats. Een manier om hiermee om te gaan was de member check: het 

transcript en de samenvatting werden na het interview opgestuurd naar de respondent met daarbij de vraag 

of het volgens hen recht deed aan het gesprek. Alle respondenten hebben hier op gereageerd door te 

bevestigen of eventueel iets aan te vullen. Bij de enquête was de member check niet mogelijk. De 

betrouwbaarheid is hier bevorderd door de vragen simpel en begrijpelijk te houden. Door expliciet te 

maken dat de enquête anoniem was en door te benadrukken dat eerlijke en uitgebreide antwoorden 

gewenst waren, werden respondenten gestimuleerd om verdieping in hun antwoorden aan te brengen. 

VALIDITEIT 

Wat betreft de methoden, zijn interviews een geschikt instrument bij onderzoek naar rijke beschrijvingen en 

subjectieve ervaringen (Verschuren & Doorewaard, 2015, p. 25). Een enquête kent in dit geval meer 

beperkingen: er kan minder diepgang worden aangebracht in de antwoorden en er kan niet worden 

doorgevraagd en verhelderd. Toch is voor de korte enquête gekozen door het exploratieve karakter van dit 

onderzoek, de beperkte tijd van dit scriptieonderzoek en de relatief hoge response-rate ten opzichte van 

een interview. Om toch zo rijk mogelijke beschrijvingen te krijgen in de enquête werd achter elke vraag 

vermeld: “Het is behulpzaam wanneer u in volledige zinnen antwoordt (in plaats van steekwoorden) en 



36 

 

 

 

wanneer u meerdere (indien relevant) aspecten van uw motivatie en overwegingen beschrijft”. Het baseren 

van de interviewguide op Smit (2015) maakte de interviewguide bovendien meer valide, omdat de definitie 

van Smit (2015) eveneens gebruikt werd binnen de context van onderzoek naar geestelijke verzorging.  

Hoewel acht geestelijk verzorgers en zeven verwijzers een relatief laag aantal respondenten is, is 

de externe validiteit ofwel generaliseerbaarheid van het onderzoek toch hoog. Namelijk, omdat hiermee het 

grootste deel van de (kleine) totale populatie is bevraagd, verwijzen de resultaten en conclusies van dit 

onderzoek naar bijna de gehele populatie. Een kanttekening hierbij is dat de respondenten uit dezelfde 

organisatie komen, en dat resultaten in deze specifieke context mogelijk niet in een andere 

organisatiecontext van toepassing zijn.  

 

3.7 ETHISCHE OVERWEGINGEN  

In dit onderzoek is rekening gehouden met de privacy van respondenten en cliënten. De Universiteit voor 

Humanistiek onderschrijft de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (VSNU, 2014). 

Deelnemers aan de interviews hebben daarom voorafgaand aan de interviews een informatiebrief 

ontvangen (zie bijlage 2) en een informed consent formulier ondertekend (zie bijlage 3). Deelnemers aan 

de anonieme online enquête zijn via een e-mail van de projectleider van i mindLife op de hoogte gesteld 

van de inhoud en het doel van de enquête (zie bijlage 4). Zij hebben aan het begin van de enquête hun 

informed consent gegeven (zie bijlage 5). De interviewtranscripten zijn geanonimiseerd en de data is op 

een beveiligde schijf opgeslagen. Daarnaast heeft de onderzoeker een privacyverklaring getekend bij 

Ergatis omtrent de waarborging van de privacy van cliënten. Citaten met persoonlijke informatie over 

cliënten zijn daarom uit de transcripten verwijderd.  
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4. RESULTATEN  
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de interviews en de enquêtes gepresenteerd. Daarbij wordt de 

volgorde van de deelvragen in dit onderzoek gehanteerd: werkwijzen, doelen en waarden, de invloed van 

de context en ten slotte de zienswijze van verwijzers.16 Hoewel de context van werk en de eventuele 

spanningsvelden daarin aan het eind van de interviewguide aan bod kwamen, viel het op dat dit onderwerp 

vaak al eerder werd genoemd door de geestelijk verzorgers. Dit gaf de indruk dat dit een prangend 

onderwerp is en dat de context steeds doorklinkt in de werkwijzen, waarden en doelen van geestelijk 

verzorgers. Bij het beantwoorden van de eerste twee deelvragen zal daarom al een deel van de context 

worden besproken, daar waar dat relevant is. Meer overkoepelende aspecten van de context (de afbakening 

van, en de spanningsvelden in de praktijk) komen in hoofdstuk 1.3 aan bod. Stapsgewijs wordt er zo 

toegewerkt naar de conclusie, waarin de exploratieve inzichten aan elkaar worden verbonden en antwoord 

wordt gegeven op de hoofdvraag: Hoe wordt geestelijke verzorging bij werk volgens het rent-a-chaplain 

model als professionele praktijk gekenmerkt door geestelijk verzorgers en verwijzers?17 18 

 

4.1 WERKWIJZEN 

Dit eerste deel gaat over de werkwijzen van de respondenten en hoe deze zich verhouden tot de context 

van werk. De resultaten sluiten aan bij de eerste deelvraag van dit onderzoek: Welke werkwijzen gebruiken 

geestelijk verzorgers bij werk, die werken volgens het rent-a-chaplain model, in hun professionele praktijk? 

Aan de respondenten werd vaak gevraagd of zij konden vertellen over werkwijzen die zij hanteerden, en 

vervolgens werd doorgevraagd naar de verhouding tussen werkwijzen en de context van werk. 

 

 

16 In paragraaf 4.1, 4.2, en 4.3, wordt met ‘respondenten’ verwezen naar geestelijk verzorgers bij werk. In paragraaf 4.4 wordt met 

‘respondenten’ verwezen naar verwijzers.  

17 Wanneer in 4.1, 4.2, en 4.3 wordt gesproken van “sommige” of “enkele” respondenten, gaat het om twee of drie 

respondenten. Wanneer er wordt gesproken over “veel” of “de meeste” of “het merendeel” van de respondenten gaat het over 

meer dan de helft van de respondenten, ofwel vijf tot zes respondenten. Bij “bijna alle” respondenten gaat het om zeven van de 

acht respondenten. 

18 Voor het gemak gebruik ik het woord ‘cliënt’ om de gesprekspartner van de geestelijk verzorger aan te duiden. Hierbij moet 

echter benadrukt worden dat de geïnterviewde geestelijk verzorgers dit woord zelf niet gebruikten. Zij gebruikten eerder woorden 

als ‘gesprekspartner’, ‘iemand’, ‘deze persoon’ of ‘deze vrouw/man’. 
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4.1.1 GEHANTEERDE WERKWIJZEN 

De resultaten laten zien dat de werkwijzen van respondenten over het algemeen uiteenlopen. Zo geven R4, 

R7 en R8 aan open, “intuïtief” of “eclectisch” te werken, terwijl R5 meer volgens een plan van aanpak werkt. 

Sommige respondenten (R1 en R5) benoemen het gebruik van huiswerk- of reflectieopdrachten, maar 

anderen benoemen dit niet. Werkwijzen die door slechts één respondent worden genoemd zijn: een 

waardeoriëntatie (R6), opstellingen (R3), de Enneagram (R5), de cliënt een roman over een bepaald thema 

laten lezen (R1), het bewust inzetten van een kwartier stilte (R7) en het letten op lichaamstaal (R8). De 

meeste respondenten noemen een bepaalde theorie of kader als lens waardoor ze kijken, maar ook deze 

verschillen. Zo wordt genoemd: de Presentietheorie van Andries Baart (R4), het Diamantmodel van Carlo 

Leget (R3), de Enneagram (R5), het zingevingskader van Baumeister (R2), het werk van Tjeu van 

Knippenberg (R6) of het onderscheid tussen lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel (R7).   

Desondanks komen in de werkwijzen ook overeenkomsten voor, vaak op een meer overkoepelend 

niveau. Zo verwijzen vijf respondenten (R2, R3, R4, R6, R8) naar hun houding als gesprekspartner, die zij 

verwoorden als: “niet oordelen”, “meevoelen, alerte aanwezigheid en ruimte maken voor de ander” of 

“oprechte aandacht”. Daarnaast noemen drie respondenten (R1, R6, R7) het werken met levensverhalen en 

levensthema’s. R1 vertelt daarover: “Ja ik probeer vrij snel naar het levensverhaal te gaan en te kijken of ik 

de grote levensthema’s eruit kan halen. (…) En ik vat samen, en dan vat ik samen op zeg maar een groot 

spoor van levensthema’s”. Ook bewustwording en het leren omgaan met pijn wordt genoemd als werkwijze 

door R4 en R5. Zo vertelt R4 dat ze steeds vaker werkt met “het oefenen in het waarnemen. Het oefenen 

van... Het leren voelen überhaupt. (…) En dan te oefenen in te stoppen met vechten. Het te leren dragen”. 

Tot slot noemen R1, R4 en R6 het werken met beeldspraak, symbolen of metaforen. Hiermee geven 

respondenten aan een andere dimensie of laag te kunnen aanspreken. R6 legt uit hoe ze deze laag 

aanspreekt door met afbeeldingen te werken: 

Er was één woord waarvan ik dacht ja… Dat is nu nog, dat is heel belangrijk voor haar maar dat is nog te 

weinig geladen. Dus een soort kernbegrip wat in het midden ligt en dan ga ik dat extra laden door 

afbeeldingen neer te leggen, dus hoe ziet dat er nou uit. Dus om die symboollaag nog wat aan te zetten, 

anders blijft het wat rationeel en logisch. Ik probeer altijd nog de symbolische laag eronder te pakken.  
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4.1.2 WERKWIJZEN EN DE CONTEXT VAN WERK 

Het grootste deel van de respondenten stemt hun werkwijzen niet of nauwelijks af op de context van werk. 

Hiervoor worden drie redenen gegeven. Ten eerste hanteren de meeste respondenten bepaalde ‘algemene’ 

werkwijzen die ze ook in andere werkvelden toepassen. Zo vertelt R2:  

Nou ja dit is zeg maar een werkwijze die ik hanteer als geestelijk verzorger. Niet zo zeer bij werkgerelateerde 

vragen, maar goed, dat is dan de context. Dus al die werkwijzen die ik net genoemd heb, daarmee kun je 

zeg maar naar heel veel verschillende vragen kijken, ook werkgerelateerde vragen. 

Ten tweede benoemen R3, R4 en R8 dat ze hun werkwijzen bovenal afstemmen op de cliënt, en niet op de 

context van werk. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een citaat van R8 nadat hem werd gevraagd in hoeverre de 

werkwijzen afgestemd worden op werk: “Ja… Nauwelijks, toch stiekem. Ik kom er echt om iemand te 

ondersteunen, een mens. (…) Dus ja ik ben er toch echt voor die persoon dan”. Dit wordt bevestigd door 

R4: “Nou als je zou vragen naar deze werkwijzen niet. Wat ik tot nu toe verteld heb dat stem ik, ja je stemt 

je natuurlijk ook af op de persoon tegenover je”. Het afstemmen op elke individuele cliënt wordt als een 

intrinsieke eigenschap gezien van het beroep van geestelijke verzorging. Ten derde geeft de helft van de 

respondenten aan dat het thema werk overlapt met privéthema’s, vooral wanneer men “een laag dieper 

gaat”. R3 beschrijft haar werkwijzen in relatie tot deze overlap als volgt:  

Je begint natuurlijk bovenin met die feiten. En dat is werk, hè, je loopt vast of je hebt een conflict met je 

werkgever. Maar goed dan komen daar gevoelens bij kijken. En heel vaak zie ik dan dat wanneer je nog een 

laag dieper gaat naar de overtuigingen dat het ook speelt in privé. Dus dan kom je meer op universelere 

thema’s die wel gelinkt zijn aan werk, maar die echt heel erg aan de persoon gelinkt zijn. 

Desondanks zijn er een aantal respondenten die hun werkwijzen wel aanpassen in de context van werk. Een 

van de redenen was de korte duur van het traject. R1 legt dat als volgt uit:  

Nou als je met die vier sessies zit, dan moet je dus inzoomen op de crisis. Je hebt geen tijd om eens even 

rustig iemand… Dus ik ben direct. Ik ben heel direct in mijn vragen, in mijn samenvatting, en ik probeer de 

ander direct de max aan sturing te geven. Dus ik ben heel veel aan het contracteren onderweg. En als er 

iemand is die heel veel gepraat heeft achter elkaar door dan zeg ik de volgende keer van: hebben we nu 

gesproken over datgene wat het allerbelangrijkste is? 



40 

 

 

 

Dit is in lijn met hoe R4 vertelt dat ze door het korte traject meer “recht voor z’n raap” is, bijvoorbeeld door 

te vragen: “Waarvoor zitten we hier? Waar zou je het over willen hebben? Waar wil je dat ik in meekijk?”  

Daarnaast wordt door sommige geestelijk verzorgers een verbinding gemaakt tussen werkwijzen en 

de context van werk, wanneer de hulpvraag van de cliënt te maken heeft met een specifieke werksituatie of 

het zoeken naar een goede invulling van werk. Zo maakt R6 met de cliënt een waardeoriëntatie met behulp 

van kaartjes. Zij vertelt dat ze dit bewust inzet in de context van werk omdat het dan “concreet werkbaar 

wordt” en meer “actiegericht”. Dat vindt ze passen bij de context van werk. Twee andere respondenten 

vertellen ook over hoe ze hun werkwijze vinden passen bij de context van werk, hoewel hierbij een nuance 

bij moet worden gemaakt. Zo maakte R3 een tafelopstelling met de cliënt omdat deze werkwijze haar 

geschikt leek om de positie van de cliënt ten opzichte van collega’s zichtbaar te maken. Toch noemt ze 

daarbij dat ze “niet zozeer de opstelling maar het gesprek wat we daarna voerden” kenmerkend vindt voor 

geestelijke verzorging, omdat ze zich bewust is dat andere hulpverleners ook met opstellingen werken. R5 

vertelt dat zijn cliënt een vraag had over de invulling van werk, waardoor hij een Enneagram onderzoek 

gebruikte om de persoonlijke en professionele drijfveren in het werk van de cliënt te onderzoeken. Dit is 

echter ook een werkwijze die hij persoonlijk graag gebruikt buiten zijn werk bij i mindLife.  

Bovenstaande resultaten roepen de vraag op of de variëteit aan werkwijzen invloed heeft op de het 

eigene of herkenbare van geestelijke verzorging bij werk. R3 vertelt hoe zij hierin een bepaalde dubbelheid 

ziet. Die ziet die dubbelheid op een breder niveau van geestelijke verzorging, maar doelt hiermee vooral op 

i mindLife. Ze vertelt:  

Het mooie van geestelijke verzorging is dat het zo open is, maar ik zie er ook wel een gevaar in (…). 

Daardoor verdwijnt, is het gevaar in ieder geval dat het, wanneer is het echt nog geestelijke verzorging en 

wanneer coaching en wanneer ga je meer op de rol van psycholoog of counselor. Ik heb soms het idee dat 

we als geestelijk verzorgers te bang zijn om een soort kader neer te zetten, omdat dat de nabijheid zou 

veranderen of het contact, of het echt in het moment zijn. (…) Maar ik denk dat een bepaalde mate van 

kadering het werkveld [van geestelijke verzorging bij werk] ook goed zou kunnen doen. Dat het dan ook 

helderder wordt voor de omgeving van wat doen we [i mindLife] nou precies. 

4.1.3 SAMENVATTING RESULTATEN 

In dit hoofdstuk kwam naar voren dat de precieze methodieken van geestelijk verzorgers bij werk van elkaar 

verschillen. Dat komt doordat de meeste respondenten hun werkwijzen niet aanpassen op de context van 
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werk, maar bij werken vanuit persoonlijke voorkeuren of vanuit wat past bij de cliënt. Omdat existentiële 

vragen vaak op een diep niveau ook in de persoonlijke sfeer spelen, is het aanpassen van werkwijzen op de 

werkcontext volgens veel respondenten niet nodig. Enkele respondenten passen hun werkwijzen echter wel 

aan op de werkcontext. Ze verwijzen dan naar het snel moeten werken in een context van weinig 

gesprekken of naar een hulpvraag die concreet te maken heeft met een situatie op het werk. 

Op een meer overstijgend niveau komen de werkwijzen wel overeen. Het gaat dan over de houding 

van de geestelijk verzorger, de gerichtheid op een betekenislaag, het omgaan met pijn en het werken met 

metaforen en beeldspraak. Veel respondenten gebruiken deze werkwijzen ook in andere werkvelden van 

geestelijke verzorging. 

 

4.2 DOELEN EN WAARDEN 

Dit tweede deel van de resultaten betreft de doelen en waarden van de respondenten. De resultaten sluiten 

aan bij de tweede deelvraag van dit onderzoek: Welke doeleinden en waarden en bijbehorende intrinsieke 

kwaliteitscriteria hanteren geestelijk verzorgers bij werk, die werken volgens het rent-a-chaplain model, in 

hun professionele praktijk? Aan de respondenten werd gevraagd of zij iets konden vertellen over hun 

waarden in het werk, en hoe zij die waarden zien in het licht van de context waarin ze hun werk doen. 

Daarnaast werd aan de respondenten gevraagd wat hun visie was op het doel van geestelijke verzorging bij 

werk. In 4.2.1 worden de waarden beschreven en in 4.2.2 de doelen. 

4.2.1 WAARDEN IN CONTEXT 

De resultaten laten zien dat de respondenten vanuit uiteenlopende waarden werken, maar dat er ook 

overeenkomsten zijn. De meest genoemde waarden zijn respect (R1, R2, R5, R7) verbinding (R1, R3 en 

R6), autonomie (R1, R2, R4), vertrouwen (R2, R5, R7), authenticiteit (R4, R5, R8) en gelijkwaardigheid (R1, 

R2). Overige waarden die werden genoemd waren: compassie, verbeeldingskracht, betrokkenheid, 

nieuwsgierigheid, rust, veerkracht, zorgvuldigheid, lichamelijkheid, vrijheid, mildheid, liefde, waardigheid 

en humor. Over het algemeen zijn de meeste waarden relationeel. Daarnaast verwijzen een aantal waarden 

naar met de verhouding van het individu met zichzelf.  



42 

 

 

 

Zes respondenten geven aan dat hun waarden niet veranderen in de context van werk. R4 en R5 

noemen dat als zij hun waarden aanpassen, zij dit eerder op de cliënt aanpassen. Zo verklaarde R5 

bijvoorbeeld: “Ik probeer zoveel mogelijk mijn eigen waarden te belichamen. Toch zal ook iedere cliënt 

weer iets anders vragen, vragen om iets anders te belichamen”. Andere respondenten geven aan dat hun 

professionele waarden samenvallen met persoonlijke waarden. 

In de manier waarop respondenten over hun werkwijzen vertellen, wordt verwezen naar waarden 

en intrinsieke kwaliteitscriteria19 van de praktijk. Dit staat vaak tegenover wat de respondenten zien als 

extrinsieke kwaliteitscriteria in organisaties. Zo vertelt R8: “Ik kom er echt om iemand te ondersteunen, een 

mens. Daar gaat het mij om. Dus als die persoon beter kan stoppen met die baan, dan prima”. Twee andere 

respondenten bevestigen dit. R6 noemt dat het kunnen bieden van een “vrijplaats” aan werknemers voor 

haar een belangrijke waarde is. Zij ziet dit in het bijzonder van belang in de werkcontext, omdat je volgens 

haar dan kan “wegblijven van protocollen en handelingen en een route”. R1 en R2 vinden autonomie en 

vrijheid belangrijke waardes, juist in een context waar veel gevraagd wordt van werknemers. Zij proberen 

daarom nadrukkelijk om niet te sturen in het gesprek met de cliënt. R2 vertelt over wat hij daarin bijzonder 

vindt aan geestelijke verzorging: “Het is niet zo dat ik bepaal, we gaan die kant of die kant op. Dus het feit 

dat iemand zélf dat mag bepalen, en zelf mag bepalen wat belangrijk is en waar het over moet gaan”. R1 

legt uit dat autonomie voor haar een belangrijke waarde is in de context van werk omdat werknemers een 

deel van hun autonomie inleveren door het contract met een werkgever. Ze vertelt:  

Dan probeer ik om die werknemer de ruimte te bieden om nog een keer heel goed stil te staan bij ook het 

contract wat je hebt, en dan bedoel ik niet het papieren contract, maar de afspraak. Wat je op het niveau van 

waarden en levensdoelen ingeleverd hebt voor deze baas. 

 

 

 

 

19 Ter verduidelijking nogmaals het onderscheid dat Smit (2015) maakt tussen intrinsieke (tegenover extrinsieke) kwaliteitscriteria 

van waarden en doelen binnen een praktijk. Intrinsieke criteria liggen in de activiteit zelf besloten en niet daarbuiten. Extrinsieke 

criteria zijn bijvoorbeeld succes, status en een reactie van het publiek, terwijl intrinsieke criteria voortvloeien uit de aard en de 

regels van de praktijk zelf. 
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4.2.2 DOELEN IN CONTEXT 

In de uitspraken van de respondenten over hun visie op het doel van geestelijke verzorging bij werk, kan 

onderscheid worden gemaakt tussen uitspraken op microniveau (voor werknemers), mesoniveau (voor 

bedrijven of voor geestelijk verzorging als beroepsgroep) en macroniveau (voor de samenleving of mens-

zijn als geheel). Daarnaast maken vier respondenten een onderscheid tussen wat het doel van i mindLife 

nu is en een toekomstvisie op dat doel. Hieronder zullen de resultaten daarom beschreven worden door 

onderscheid te maken tussen de drie genoemde niveaus en de toekomstvisies van respondenten.  

MICRONIVEAU 

Meer dan de helft van de respondenten benoemen doelen op microniveau. Sommigen vinden het een 

intrinsiek goed wanneer de relatie van de cliënt met zichzelf centraal staat: zoals “een diepgewortelde 

empowerment van de werknemer en mildheid naar zichzelf” (R1) en “mensen helpen om in vrijheid zichzelf 

te zijn” (R4). Andere doelen gaan over de houding van de cliënt naar de wereld. Zo vertelde R5 dat hij als 

een van de doelen zag: “mensen [te] begeleiden in de zoektocht tussen de maakbaarheid en 

onbestendigheid van het leven, door niet direct op te lossen en mensen bewust te maken van wat ze 

voedt”. Uit deze uitspraken blijken kwaliteitscriteria als vrijheid kunnen bieden, niet-oplossingsgericht zijn 

en bewustwording. Ook de relatie met werk was een thema dat op microniveau aan bod kwam. Het 

onderwerp betrokkenheid of engagement bij het werk werd door drie respondenten aangehaald. Daarnaast 

werd demedicalisering door drie respondenten genoemd als een belangrijk doel. Enerzijds is dit een doel 

op microniveau, want respondenten denken dat cliënten daarmee meer passende hulp krijgen. Anderzijds 

lijkt het eveneens betrekking te hebben op een breder niveau. Respondenten vinden het bijvoorbeeld mooi 

aan het aanbod van i mindLife “dat het niet allemaal gelijk doorgaat naar de GGZ” (R4) en “dat je dat [uitval 

van werk] niet bij dokters terecht laat komen. En dat je ook verder kijkt naar wie ben jij” (R7).  

MESONIVEAU 

Het mesoniveau wordt slechts vier keer benoemd in alle interviews. Het gaat dan om doelen op het niveau 

van bedrijven of voor geestelijk verzorging als beroepsgroep. Wat betreft het niveau van bedrijven vertelt 

R4 dat ze het belangrijk vindt “dat er in het bedrijfsleven steeds meer aandacht komt ook voor die 

existentiële laag” en R1 noemt: “dat je het voor werkgevers mogelijk maakt om die kruising van zingeving 

en werk, om dat van hun agenda af te krijgen. (…) Ik vind dat heel goed werkgeverschap”. Wat betreft de 

beroepsgroep van geestelijke verzorging vertelt R3:  



44 

 

 

 

Ik denk dat het [geestelijke verzorging in het bedrijfsleven] ook wel een stuk is dat ik gemist heb binnen het 

werkveld van geestelijke verzorging (…). Je perkt de beroepsgroep steeds verder in. Terwijl ik juist denk: 

we moeten veel meer naar buiten brengen, veel meer kijken van hé we hebben zo veel kennis, hoe kunnen 

we die in de maatschappij inzetten, en niet alleen maar in die verzuilde traditionele werkvelden. 

Ten slotte doet R4 een uitspraak die het micro- meso- en macroniveau aan elkaar verbindt. Zij zegt: “daar 

worden zij gelukkig van, daar wordt de context waarin zij hun bijdrage leveren gelukkig. Daar wordt de hele 

wereld alleen maar beter van”. 

MACRO NIVEAU 

Naast het microniveau wordt ook het macroniveau door meer dan de helft van de respondenten genoemd. 

Vier respondenten beschrijven op verschillende manieren hoe geestelijke verzorging bij werk als doel heeft 

om in te springen in een behoefte die leeft in de huidige maatschappij. Dat blijkt uit een citaat van R4, die 

vertelt: “Het is wel iets cultureels in onze maatschappij en in hoe wij door onze schoolcarrière gaan” en dat 

daardoor “toch een hoop mensen zoekende raken, ook in werk.” R5 merkt op dat in de huidige 

samenleving “de honger bij mensen [naar zingeving] enorm groot is”. R6 ziet het doel van geestelijke 

verzorging bij werk als het inspringen in een specifieke behoefte naar zingeving in werk die vooral is gaan 

leven door de secularisatie van de samenleving: “Mijn werk zie ik bij uitstek als een onderwerp dat eigenlijk 

ook gaat over het uiteenvallen van grote instituties, waarbij van werk wordt verwacht dat daar ook zingeving 

en community building ontstaat”. Daarnaast beschrijft R6: “Want je ziet, nu religie steeds meer is 

weggevallen, dat werk steeds meer een bron van zingeving is. Mensen willen niet meer alleen gewoon 

werk, ze willen ook zinvol werk”.  

Een andere manier waarop de maatschappij in beeld komt in de resultaten is doordat respondenten 

zien dat de maatschappij versnelt en een maakbaarheidsideaal voorspiegelt. Geestelijke verzorgers werken 

volgens intrinsieke kwaliteitscriteria zoals bezinning en vertraging, waardoor ze hier van waarde kunnen 

zijn. Zo vertelt R5: 

En dan natuurlijk een beetje ook de maatschappelijke context: er is een probleem en veel moet een quick fix 

zijn. (…) In die zin vind ik het een mooie ontwikkeling met i mindLife is dat je vanuit toch een hele andere 

ingang kijkt, veel meer de zingevingslaag of de spirituele laag bij deze werknemer waarin die ondersteuning 

nodig heeft.(…) In het kader van maakbaarheidsideaal begeleiden bij dat werk niet alleen over groei en 

imago gaat maar ook hoe kan ik een zinvolle bijdrage leveren naar de wereld toe. 
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Op macroniveau wordt nog een ander doel genoemd waar geestelijke verzorging bij werk aan kan 

bijdragen, namelijk het breder beschikbaar maken van geestelijke verzorging in de samenleving. Dit komt 

naar voren via meerdere respondenten die vanuit hun persoonlijke idealen vertellen dat ze niet begrijpen 

dat geestelijk verzorging nog steeds het meest voorkomt in instellingen. Zij vinden dat iedereen met 

existentiële vragen te maken kan krijgen. Zo vertelt R1 dat de gehele samenleving vroeger toegang tot 

geestelijke verzorging had via de kerk, en dat mensen in een instelling dat vaak niet kregen. In de huidige 

seculiere samenleving is dat echter veranderd naar het tegenovergestelde, vertelt ze. Daarom vindt ze: 

Nou, als je nou kijkt van wat je missie is als geestelijk verzorgers, als beroepsgroep. Dan moet onze missie 

toch zitten bij díe mensen [buiten een instelling]: díe zitten toch zonder? De mensen die nu in een instelling 

zitten zijn nu het best voorzien en gepamperd van de hele bevolking.  

Twee andere respondenten deden vergelijkbare uitspraken. Zo vertelt R3: “Eigenlijk heel zonde dat mensen 

pas… of je zit in de gevangenis of je bent heel oud en dán krijg je de mogelijkheid om met een geestelijk 

verzorger te praten” en R4 vindt dat: “een hele grote groep buiten de boot valt als je het alleen maar vanuit 

zorgperspectief bekijkt, terwijl iedereen worstelt met existentiële vragen. Laat die alsjeblieft een plek 

hebben.”. R8 vergelijkt i mindLife niet met andere werkvelden van geestelijke verzorging, maar met het 

huidige aanbod in organisaties en daarbuiten. Hij vindt het vooral belangrijk “dat het echt toegankelijk is. 

Dat het niet zo’n ingewikkelde zoektocht hoeft te zijn maar dat dat [goede gesprekken over zingeving] 

landelijk beschikbaar is voor mensen”.  

TOEKOMSTVISIES 

Toen door de onderzoeker een open vraag werd gesteld over de visie op het doel van geestelijke 

verzorging bij werk, vertelden vier respondenten ook over hun toekomstvisies op de praktijk. Hier kwamen 

doelen op mesoniveau vaker in voor. Volgens hen zou het doel van geestelijke verzorging bij werk niet 

alleen moeten zijn om te helpen bij uitval of conflict, maar zou geestelijke verzorging door bedrijven ook 

preventief moeten worden ingezet “bij life-events, voordat mensen aangeven dat het invloed heeft op hun 

werk” (R6) of zoals een andere respondent het noemt “als een soort onderhoudsmiddel” (R1) 

Het meest genoemde doel op mesoniveau is dat geestelijk verzorgers meer in bedrijven zouden 

moeten gaan werken. Respondenten ervaren hier namelijk een tekort. Zo zegt R6: “en ik heb het gevoel dat 

het doel van i mindLife ten opzichte van engagement op de werkvloer, dat daar nog niet een heldere visie 
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ligt”. Deze respondent ziet “een verschuiving in de samenleving en binnen organisaties” aan de actuele 

vraagstukken in bedrijven rondom engagement en diversiteit en inclusie. Volgens haar zijn dat “uitingen 

van dat daar op een andere laag iets aan het verschuiven is” en geestelijk verzorgers zouden volgens haar 

een belangrijke rol kunnen spelen in het meedenken rondom dit soort vraagstukken. R7 vergelijkt i 

mindLife met geestelijke verzorging in het ziekenhuis, waar je een hele aanwezigheid bent als geestelijke 

verzorger. Hij verklaart: “Kijk dat i mindLife is niet aanwezig in een bedrijf. Ik zou het wel mooi vinden als 

de VGVZ dat als een mogelijke tak van sport zou gaan zien”. R7 vreest dat i mindLife in zijn huidige vorm 

niet onderscheidend genoeg is ten opzichte van een coach: “ik ben bang dat het anders een moeilijk te 

verkopen product is”. Hoewel hij het eens is met de filosofie van i mindLife rondom demedicalisering, 

denkt hij dat i mindLife daarmee “tegen een heel dominant systeem ingaat”. Mede daarom vindt hij het 

belangrijk dat geestelijk verzorgers bij werk zichtbaar worden in het bedrijf. Volgens hem kan je dan meer 

“een gezicht geven” aan de dienst en de “betekeniswereld in het systeem trekken” want je moet volgens 

hem “in het systeem laten voelen dat het systeem niet compleet is.”  R8 verwoordt dezelfde gedachtegang 

op een andere manier. Hij ziet “toekomst en kracht in dat het meer in de organisatie wordt ingezet”. Hij ziet 

dit ook als bevorderlijk voor het welzijn van de werknemer, “want nu is het nog heel erg, je trekt iemand 

eruit en die gaat wat aan zichzelf werken en dan weer erin en dan is het nog hetzelfde probleem. Dus het is 

nog niet wat het moet zijn”. 

Om dit te bereiken zien deze respondenten een verbreding van de werkzaamheden en het 

werkterrein van de geestelijk verzorger voor zich. Zo is R8 voorstander van het idee dat geestelijk 

verzorgers bij werk in loondienst zouden werken in bedrijven: “Geef die persoon een kantoortje, een 

vrijplaats”. R7 ziet voor zich dat life counselors dan een andere rol aannemen, zoals “het opleiden van 

artsen en coaches en hen gevoelig te maken voor existentiële thematiek”. R6 ziet voor zich dat life 

counselors nog hogerop in bedrijven mee kunnen denken over “hoe kun je die corporate story en het 

verhaal van de organisatie meer laden vanuit persoonlijke verhalen” en in de boardroom meedenken over 

verandertrajecten waarin de vraag centraal staat “Hoe krijg je mensen aligned met je strategie?”. Dan 

zouden life counselors als consultants of als organisatiedeskundige kunnen worden ingezet met als 

aandachtsveld zingeving. Hiermee lijken de respondenten de kenmerken te noemen van het werk van 

geestelijk verzorgers in andere werkvelden. Dit wordt bevestigd door de volgende uitspraak van R6: 
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Het allerliefste zou ik natuurlijk willen dat zo iemand tegen mij zegt van joh loop maar twee dagen in de 

week rond, of een dag in de week, kan me niet schelen waar of hoe of op welke dagen. Ik hoef ook niet te 

weten wat je doet, maar de enige opdracht die je hebt is om voor de ziel van de organisatie te zorgen en de 

menselijkheid. Punt. Dat is natuurlijk een beetje zoals in ziekenhuizen en gevangenissen, daar hoop je 

natuurlijk op dat zo’n constructie ontstaat. 

Respondenten die dit noemen, benadrukken dat zij het belangrijk vinden dat organisaties geestelijke 

verzorging inzetten vanuit een bredere visie zingeving in de organisatie.  

4.2.3 SAMENVATTING RESULTATEN 

De meeste waarden waar vanuit de respondenten werken zijn relationeel. De waarden veranderen  

nauwelijks door de werkcontext. Wel klonken intrinsieke kwaliteitscriteria van de praktijk door, die 

belangrijk gevonden worden in het licht van een werkcontext. Het gaat dan om oprechte aanwezigheid en 

aandacht, vertraging, voelen en het bevorderen van de autonomie van de cliënt. De respondenten vinden 

het daarnaast belangrijk er “te zijn” voor de werknemer en om een “vrije ruimte” te bieden, juist in een 

context waarin extrinsieke criteria spelen.  

  Doelen van geestelijk verzorgers werden in dit hoofdstuk op verschillende niveaus beschreven. 

Binnen deze niveaus lijken geestelijk verzorgers hetzelfde te denken over het doel van de praktijk. De visie 

op het doel van geestelijke verzorging bij werk werd veelal beschreven op microniveau (helpen van de 

cliënt) en het macroniveau (waarom dat goed is voor de maatschappij of wereld). Doelen op mesoniveau 

kwamen vaker ter sprake in de toekomstvisies van respondenten. Het doel van geestelijke verzorging bij 

werk zou dan óók moeten zijn om de dienst in te zetten als preventieve hulp en niet alleen bij uitval. Ook 

zouden geestelijk verzorgers in deze visie meer binnen organisaties zichtbaar moeten zijn, bijvoorbeeld 

door trainingen of lessen te geven, door een eigen kantoor te hebben of door mee te denken bij 

vraagstukken rondom zingeving. Hierbij worden twee bijkomende voordelen genoemd: geestelijke 

verzorging bij werk zou zo mogelijk meer onderscheidend zijn en cliënten worden indirect geholpen 

doordat hun contextuele factoren geadresseerd worden. 
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4.3 PRAKTIJK IN HET LICHT VAN DE CONTEXT VAN WERK 

In dit derde deel worden van de resultaten van de derde deelvraag besproken: Hoe wordt de professionele 

praktijk van geestelijk verzorgers bij werk, die werken volgens het rent-a-chaplain model, beïnvloed door 

de specifieke context waarin zij hun werk uitoefenen? Aan de respondenten werd gevraagd of en zo ja hoe 

ze vinden dat de context van werk hun praktijk beïnvloedt, en er werd gevraagd of ze eventuele 

spanningsvelden in deze context opmerkten. De resultaten zijn ondergebracht in twee deelthema’s. Het 

eerste deelthema is de afbakening van de praktijk. Volgens Smit (2015) is het belangrijk dat het werkterrein 

van een praktijk afgebakend wordt in zijn context omdat het handelen van een praktijkbeoefenaar altijd is 

ingebed in een omvattende context. In dit deelthema wordt ten eerste besproken wat de thematiek van 

cliënten betekent voor de afbakening van de praktijk. Ten tweede wordt besproken wat respondenten als 

‘eigen’ beschouwen aan deze praktijk, zowel binnen het domein van geestelijke verzorging en binnen het 

domein van organisaties. Het tweede deelthema ‘‘spanningsvelden’, gaat over spanningsvelden die kunnen 

optreden tussen geestelijk verzorgers en bedrijven.  

4.3.1 AFBAKENING VAN PRAKTIJK 

THEMATIEK 

Uit de resultaten blijkt dat cliënten vaak te maken hebben met uitval op het werk of langdurig verzuim. Zij 

komen met uiteenlopende thematieken bij de life counselors: verlies, ziekte, geïnspireerd willen werken, 

burn-out, identiteit, menselijke waardigheid, motivatie, rouw of een ervaren leegte. Aan de respondenten 

werd gevraagd in hoeverre zij de thematieken kenmerkend vinden voor geestelijke verzorging bij werk. 

Zoals in de eerste deelvraag besproken, gaven sommige respondenten aan dat werk en privévragen aan 

elkaar relateren. Zo vindt R1 dat “het sowieso algemene thema’s [zijn], er is geen enkel existentieel thema 

wat alleen maar op werk zit. Het is wel zo dat de werksituatie specifieke kleur geeft aan de existentiële 

thema’s en ze ook kan oproepen.” Sommige respondenten geven aan dat werk en privé dichter bij elkaar 

liggen wanneer je werk op een existentieel niveau bespreekt. Er komen dan vaak persoonlijke vraagstukken 

aan bod die ook buiten werk een rol spelen in het leven van de cliënt. 

De resultaten laten verder zien dat de hulpvraag of thematiek van cliënten op verschillende 

manieren gerelateerd kan zijn aan het werk. Zo waren er hulpvragen die voortkwamen uit spanningen op 

het werk zelf, maar ook hulpvragen over de invulling van werk of over een privésituatie of een persoonlijk 
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thema dat invloed heeft op het werkende leven. In één geval ging de hulpvraag zelfs expliciet over 

zingeving buiten werk. Dat roept bij sommige respondenten de vraag op of geestelijke verzorging bij werk 

altijd met werkthematieken te maken moet hebben. Zo vertelt R5 dat de hulpvraag van een cliënt “meer het 

karakter had van een loopbaanvraag dan van een zingevingsvraag” en dat de vragen die hij aan deze cliënt 

stelde “veel minder landden dan bij de eerste persoon", die wel een zingevingsvraag had. Ook R2 twijfelt 

over dit onderwerp. Hij vertelt: 

In de gevangenis snap ik het heel goed wat de zingevingsvragen zijn. En in ziekenhuis en het leger snap ik 

het ook goed. (…) Terwijl in het kader van werknemerschap moet ik echt nog, ben ik echt nog een beetje 

op zoek naar wat is dat dan precies? Wat is binnen het kader van het werk wat je doet een zingevingsvraag, 

anders dan past dit bij mij? Ja dat zou de zingevingsvraag kunnen zijn, maar dan… ik kan dat toch niet los 

zien van wat bijvoorbeeld een coach of een loopbaanbegeleider ook al doet. 

Bij R7 speelt eenzelfde twijfel. Hij vraagt zich af wat breukervaringen precies zijn in de context van het 

bedrijfsleven, ten opzichte van andere werkvelden. Dit heeft volgens hem invloed op het onderscheidende 

van geestelijke verzorging bij werk ten opzichte van een coach. Coaches werken volgens hem immers ook 

met individuele begeleiding en korte gesprekken, waar bedoeld of onbedoeld zingeving kan ontstaan. R7 

vertelt hierover: 

Kijk, ik ken geestelijke verzorging vooral uit instituties waarin het een plek heeft. Omdat instituties personen 

zo kunnen omvatten dat de persoon zichzelf kwijtraakt. (…) Bij werkgever ligt dat allemaal wat diffuser in de 

aard. Ik denk dat een werkgever enorm bepalend is in hoe personeel zich voelt en hoe ze in het leven staan, 

maar we hebben dat nooit een instituut genoemd. Ik vind het nog heel erg in de verkennende sfeer hoe 

eigen de geestelijke verzorger daarin opereert en of een coach dat ook niet gewoon doet. Dus wat een 

geestelijke verzorger daar nou in onderscheidt dat weet ik eerlijk gezegd niet. 

Hoewel uit bovenstaande citaten twijfel spreekt over het onderscheidende van geestelijke verzorging bij 

werk, benoemt de helft van de respondenten desondanks dat geestelijke verzorging bij werk anders is dan 

loopbaancoaching. Deze citaten worden verder uitgewerkt in het volgende subhoofdstuk, dat gaat over de 

eigenheid van geestelijke verzorging bij werk. 

Respondenten relateren thematieken niet direct aan het kenmerkende van het werkveld. Eerder is 

volgens hen het kenmerkende van geestelijke verzorging bij werk gelegen in de mate waarin een 
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existentiële laag wordt bereikt. Volgens zes respondenten hangt dit niet zo zeer samen met de thematiek, 

maar vooral met de openheid en bereidheid van de cliënt om te reflecteren op existentieel niveau. Zo werd 

door R4 gezegd: “het vraagt wel echt een stap en een bereidheid”. R1 vertelt over hoe hij een verschil 

merkte tussen twee cliënten: “die eerste mevrouw wilde dat [existentiële reflectieve vragen] niet horen, en 

die tweede mevrouw wel”.  

Tot slot brengen enkele respondenten de vraag ter sprake in hoeverre bepaalde thematieken 

uitgesloten zouden moeten worden bij geestelijke verzorging bij werk. Hier komt nog geen eenduidig beeld 

uit naar voren. Zo vertelt R3: “Maar ik heb natuurlijk heus wel gevallen gehad waarvan ik dacht ja. Zit er 

nou, zou er misschien toch ook iets van psychiatrische klachten meespelen en dat daar ook toch een 

andere inzet op nodig is?” en R8 vertelt over een cliënt met een burn-out: “en ik merkte dat ze helemaal 

uitgeput raakte van reflectie”, waardoor hij meer een coachende rol aannam en zich afvroeg of coaching 

niet geschikter zou zijn. Aan de andere kant vindt R4 dat het juist past bij demedicalisering om mensen met 

een burn-out bij een geestelijk verzorger te laten komen: “Dus als je een burn-out hebt, of long-covid, ja 

wat moet zo iemand bij de psycholoog. Maar dat het juist gaat over wie ben ik nu, en waar wil ik naartoe”. 

Uit bovenstaande discussies blijkt dat het onduidelijk is hoe thematiek van cliënten precies 

relateert aan het kenmerkende van geestelijke verzorging bij werk. Zo is het niet duidelijk in hoeverre 

loopbaan- en zingevingsvragen overlappend zijn en in hoeverre elke thematiek existentieel benaderd kan 

worden. Dit zou volgens een aantal respondenten belangrijk zijn voor de afbakening van de praktijk.  

EIGENHEID VAN GEESTELIJKE VERZORGING BIJ WERK 

In de interviews werd een algemene vraag gesteld over wat volgens de respondent het eigene of unieke is 

van geestelijke verzorging bij werk. Sommige respondenten beschreven dit ten opzichte van het huidige 

zorgaanbod in organisaties en anderen beschreven kenmerken in relatie tot het bredere werkveld van 

geestelijke verzorging. Anderen beschreven de eigenheid in beide domeinen. In de onderstaande resultaten 

wordt daarom dit onderscheid gemaakt.  
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EIGENHEID BINNEN HET DOMEIN VAN GEESTELIJKE VERZORGING 

Het eerste eigene aspect in het domein van geestelijke verzorging is volgens respondenten dat de context 

van werk een meer doel-, ontwikkelings- of resultaatgericht karakter heeft dan andere werkvelden.20 Dat 

heeft volgens hen soms, maar niet altijd, invloed op de gesprekken. Uit de verhalen van de respondenten 

blijkt dat zij zich meestal goed kunnen verhouden tot die resultaatgerichtheid. Echter, dit wordt moeilijker 

wanneer de resultaatgerichtheid doorslaat. Sommige respondenten (R1 en R5) duiden dat aan als een 

verlangen van de verwijzer en cliënt naar “quick fixes”. In het subhoofdstuk over spanningsvelden wordt 

hier meer over beschreven. Enkele respondenten wijzen op een gevaar van geestelijke verzorging zoals in 

het rent-a-chaplain model. Zo vertelt R8: “Als je niet oppast wordt je meer een marketingmachine die 

gewoon klanten probeert te krijgen, los van de vraag of dat wel de juiste klanten zijn”. R1 vindt dat 

geestelijke verzorging bij werk ook zonder commerciële tussenpartner kan en moet worden aangeboden, 

bijvoorbeeld onder het Centrum voor Levensvragen als vorm van geestelijke verzorging thuis. Ze hoopt 

dan zelf de intakegesprekken te doen en “meer onderhandelingsruimte” te hebben. Zij zegt: “We hebben al 

een infrastructuur en een werkveld voor mensen die niet in een instelling zitten, dat is GV-thuis”.  

Een tweede kenmerkend aspect wat de meeste respondenten benoemen is dat de trajecten relatief 

kort zijn. Zo vertelt R8: “ik merk het wel rond gesprek drie of vier, dat we allebei beseffen van wow dit was 

wel echt een korte ontmoeting”. Zoals besproken in 4.1.2., passen enkele respondenten hun werkwijzen 

aan op de korte duur van het traject. Volgens sommige respondenten leiden de korte trajecten tot een 

bepaalde druk op het traject (zie subhoofdstuk 4.3.2 over spanningsvelden).  

De resultaatgerichtheid en de korte duur van een traject zorgen ervoor dat er in korte tijd iets 

bereikt moet worden. R1 ziet hierin gelijkenissen met geestelijke verzorging in het ziekenhuis en de 

eerstelijnszorg. Zij vertelt: “en ik ben het gewend hè? Om die snelle interventies te doen. Dat je binnen één 

of twee gesprekken tot een soort kern moet zien te komen en dan ook loslaten”. Wel nuanceert ze (ook op 

basis van eerdere werkervaring) dat er wel een verschil is in de context van werk. Volgens haar zijn de 

gesprekken hier minder “vrijblijvend of gratuit” zijn dan in andere contexten. Ze licht dit als volgt toe:  

 

Als jij door je werkgever verwezen wordt naar iemand om met jou te praten omdat je arbeidsongeschikt was 

of bent, in elk geval je ziek gemeld hebt, en er hier en daar gedacht wordt dat je misschien niet ziek bent 

 

20 Ik zal het vanaf hier resultaatgericht noemen 
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maar dat er misschien iets anders aan de hand is... Dan heb je het gevoel van: ik moet dit oplossen en JIJ 

gaat mij daarbij helpen, i mindLife, life counselor [lacht]. Dat is anders. 

 

EIGENHEID BINNEN HET DOMEIN VAN ORGANISATIES EN BEDRIJVEN 

Bijna alle respondenten vinden dat geestelijke verzorging een duidelijke eigenheid heeft ten opzichte van 

het huidige zorgaanbod binnen organisaties en bedrijven. Volgens hen gaat het hier vooral om de expertise 

van een geestelijk verzorger op het gebied van levensvragen en de existentiële laag van leven en werk. Dit 

komt overeen met eerdere bevindingen, over dat niet de thematiek of de werkwijze als kenmerkend wordt 

gezien, maar de existentiële dimensie. Zo vindt R3 dat “dat ergens dan wel het unieke [is] wat wij kunnen 

bijdragen in die sector van onze maatschappij zeg maar. En dat we daarin dus ook een platform kunnen 

bieden voor die laag in ons mens-zijn.” Respondenten vinden dat zij een andere manier van kijken of 

voelen aanspreken dan de manier die in de werkcontext dominant is, en dat ze daarmee betekenis creëren. 

Aspecten die daarbij worden genoemd zijn het stilstaan, de vertrouwelijkheid, het oriënteren vanuit zijn en 

voelen meer dan vanuit doen en denken en de nabijheid, kwetsbaarheid en menselijkheid in de relatie 

tussen geestelijk verzorger en cliënt. 

Naast het aanspreken van een existentiële laag worden twee andere factoren genoemd die de 

praktijk ‘eigen’ maken. Ten eerste benoemen enkele respondenten (R6, R8) de snelle beschikbaarheid van i 

mindLife. Werknemers kunnen er direct terecht, zonder op een wachtlijst te hoeven staan. Ten tweede 

wordt de unieke positie van de geestelijk verzorger benoemd. R2 vindt het eigen dat buiten alle hectiek, 

resultaten en verwachtingen op het werk, er bij de geestelijk verzorger “een soort vrije ruimte is waarin een 

werknemer over zichzelf kan praten en kan onderzoeken”. Ook R6 noemt dat de geestelijk verzorger vrijheid 

heeft om buiten het systeem, protocollen en verslaglegging te werken, waardoor er een bepaalde “vrije 

ruimte” ontstaat. 

De meeste respondenten zijn overtuigd van het verschil tussen een geestelijk verzorger en een 

(loopbaan)coach als het gaat om de omgang met zingeving. Dit blijkt uit een uitspraak van R1: “het 

loopbaanstuk mag iemand anders weer doen, bij mij gaat het over het binnenste, het besef van wie je bent 

en waartoe en van waaruit je leeft, dat je een stukje verder op weg kan” en R5 vertelt:  
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En ik denk dat daar echt de meerwaarde zit van dat geestelijke verzorger naast een loopbaanbegeleider, om 

samen met iemand te zoeken, wat voedt jou dan, is jou tot steun, tot inspiratie om ook met belangrijkere 

levens- en werkvragen in jezelf uiteen te kunnen zetten, daar waar je dat niet meer in een kerk vindt. 

Bij het kenmerkende van geestelijke verzorging wordt door drie respondenten (R1, R3, R8) gerefereerd 

naar de opleiding van humanistisch geestelijk verzorgers ten opzichte van coaches, begeleiders met een 

kortere opleiding of “charlatans”. R3 vertelt: “Want we hebben drie jaar aan master over zingeving. Ergens 

zou ik bijna expert moeten zijn. En dan zie ik al die coaches en mensen… dus ik vind het heel goed dat de 

geestelijk verzorger nu ook een plek krijgt daarin”.  

Desondanks zijn er ook twijfels over het onderscheidende. Wanneer de praktijk van geestelijk 

verzorging bij werk erop gericht is om individuele begeleiding te bieden in korte trajecten, is het volgens 

sommige respondenten moeilijker om de praktijk te onderscheiden van coaching. Zij vragen zich af of 

aandacht voor zingeving alleen hoort bij geestelijke verzorgers. Zo vertelt R7 daarover: "Een vriend van mij 

is coach en wij hebben het verschil nog niet gevonden". R8 twijfelt of andere hulpverleners zoals een 

maatschappelijk werker misschien (onbewust) ook zingeving teweeg kunnen brengen. Hij zegt: "dus ik wil 

het ook niet te groot opblazen, van GVers zijn ultiem en dat zingeving helemaal toe-eigenen bij ons, dat 

klopt ook niet". R4 vindt wel dat zingeving bij andere beroepen ook een rol kan spelen, maar dat geestelijk 

verzorgers zich onderscheiden doordat de existentiële laag de primaire laag van kijken is. Ze vertelt: “de 

één kijkt primair vanuit de ene laag en secundair vanuit de andere, en de ander kijkt primair vanuit je 

andere laag.”  Zoals uitgebreider werd beschreven in paragraaf 4.2.2, vinden een aantal respondenten dat 

geestelijke verzorging bij werk zich duidelijker zou onderscheiden wanneer de geestelijk verzorger ook 

binnen de organisatie actief zou zijn, net zoals dat in traditionele werkvelden van geestelijke verzorging 

gebeurt.  

4.3.2 SPANNINGSVELDEN 

Hoewel de respondenten verschillende spanningsvelden benoemen in de context van geestelijke 

verzorging bij werk, kunnen deze uiteindelijk worden teruggebracht naar een spanningsveld tussen het 

stille of vertragende karakter van geestelijke verzorging enerzijds en het snelle en resultaatgerichte karakter 

van het bedrijfsleven anderzijds. Zo verwoordde R7 het als: “trage vragen passen niet bij snelle 

oplossingen”. Hierbij moet benadrukt worden dat de ene respondent dit spanningsveld sterker ervaart dan 
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de andere. Verschillende aspecten van dit bredere spanningsveld worden hieronder beschreven: de korte 

duur van het traject en de resultaatgerichtheid (die eventueel voortkomen uit en spanningen tussen 

werkgever en werknemer).   

KORTE DUUR TRAJECT 

Een eerste spanningsveld komt volgens veel respondenten voort uit de betrekkelijk korte duur van het 

traject. R8 vertelt bijvoorbeeld dat hij het moeilijk vindt om sommige van zijn waarden, zoals compassie, te 

verwezenlijken in “het beperkte kader van slechts vier gesprekken”. Dit voelt voor hem als “onnatuurlijk, 

een keurslijf”. In dezelfde lijn merkt R4 dat de korte duur van het traject niet direct merkbaar is in haar 

begeleiding maar wel een bepaalde druk vormt in haar achterhoofd:  

We hebben natuurlijk maar een bepaald beperkt aantal gesprekken en daar kan ik wel soms… ik vind dat 

wel beperkt. (...) Mensen gaan echt een heel proces aan. En het idee is dan, wat ik ergens voel in mijn 

achterhoofd. Een soort druk, maar wellicht is dat ook daadwerkelijk een verwachting bij de werkgever of bij 

de tussenpersoon of bij i mindLife? Dat weet ik niet. 

RESULTAATGERICHTHEID  

Het tweede aspect is dat respondenten merken dat geestelijke verzorging bij werk zich soms moeilijk 

verhoudt tot de resultaatgerichtheid in bedrijven en organisaties. Deze spanning wordt versterkt door de 

financiering van het traject door de werkgever. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hoe sommige respondenten een 

spanning ervaren wanneer de cliënt iets wil dat op gespannen voet staat met wat de werkgever zou kunnen 

willen. Omdat de werkgever betaalt denken of voelen respondenten dat de werkgever daardoor hoopt op 

een bepaalde uitkomst. Dit blijkt bijvoorbeeld een uitspraak van R2: Maar ik vond het in dit geval 

bijvoorbeeld best wel spannend dat… zijn werkgever betaalde het, maar gedurende de gesprekken kwam 

hij er steeds meer achter dat dit niet meer was wat hij wilde en dat hij het werk wilde gaan opzeggen. Dit 

wordt bevestigd in ander voorbeeld van R7 die zei: “Nou ja ik hoor ook dingen over die werkgever. Ik hoor 

ook dromen over weggaan en over solliciteren bij andere… Dat is… ik denk voor de verwijzer niet altijd 

wat die hoopt”. R5 vertelt kort iets over hoe bij verlenging van het traject, vanuit het bedrijf “toch een 

gevoel opkwam, op de achtergrond, van wat levert het ons nou op?” Ook R6 vertelt een verhaal over dat 

twee van haar cliënten graag een verlenging van het traject wilden, maar verlegenheid leken te ervaren bij 
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het aanvragen van verlenging. Zij ziet dit als een duidelijk voorbeeld van een moment waarop de 

werkcontext invloed heeft op de begeleidingspraktijk. Ze vindt het vooral opmerkelijk dat: 

mensen eigenlijk ervaren hoe weldadig het is en behoefte hebben aan nog meer sessies, maar dan die 

spanning denk ik voelen. En dan, dan ga ik dat aan kaarten bij mijn baas en… die vraagt dan waarom, wat 

levert het op, waartoe. Zit je ergens op ofzo, of heb je… Dus ja dan, dus de weldaad van even kunnen 

spreken met iemand over de grote onderwerpen, en op het moment dat dan die laatste bijeenkomst in beeld 

komt dan toch, oh ja, dit is wel echt heel fijn ik zou hier wel meer van willen, dan moet ik dat aanvragen. 

Geldkwestie, resultaat… en dan gaat het weer klemmen.  

In een verhaal van R2 komt zelfs expliciet naar voren dat een werkgever niet blij was toen het na twee 

gesprekken plotseling niet goed ging met de cliënt:  

En zijn werkgever reageerde met: wat is dat nou? Nu heeft ie gesprekken met een life counselor van i 

mindLife en dan krijgen we dit. Wat leveren die gesprekken überhaupt op? Waarop ik zei tegen de 

projectleider: ja ik kan ook niet toveren. Dus de werkgever verwacht resultaat.  

 

R1 beschrijft dit spanningsveld, dat zij herkent uit andere contexten, in bredere zin: “De bedoeling is dat 

degene die verwijst, dat die dat ook bespreekt met die werknemer en ook een soort ‘ja’ krijgt daarop. 

Terwijl… dat is dus zo’n instrumentele relatie waarbinnen dat gebeurt.” 

Hoewel bovenstaande voorbeelden wijzen op de motivatie vanuit organisaties, bemerken 

respondenten dat de motivatie van de cliënt ook bepalend is in het traject. R3 en R6 noemen dat hun cliënt 

bewust koos voor het traject. Zoals R3 vertelt: “en ik denk dat het wellicht ook wel geholpen heeft dat 

iemand denkt van ik kies hiervoor”. Ook onsuccesvolle trajecten worden aan de motivatie van de cliënt 

gerelateerd. Vier respondenten vinden het belangrijk dat cliënten dit traject niet instappen omdat zij alleen 

op zoek zijn naar snelle oplossingen. Zo vertelt R1 over een van haar trajecten: “Deze cliënt wilde alleen 

maar quick fixes. Het was niet echt een heel succesvol traject. De cliënt wilde eigenlijk zo snel mogelijk 

weer bovenop het paard naar dat gevoel van ‘ik doe ertoe’”. R2 had eveneens moeite met de doelgerichte 

motivatie van cliënten:  

 

De insteek en de vraag van de mensen die zichzelf meldden, die was behoorlijk…althans in het eerste 

geval, behoorlijk doelgericht. (…) Ik zei: realiseer je wel dat ik geestelijk verzorger of life counselor ben, en 
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dat ik minder ben toegerust om heel concreet te gaan kijken naar goh, wat voor werk kun je het beste gaan 

doen. En achteraf bleek dat hij dat toch verwachtte. Dus dat was best wel ingewikkeld. 

 

(MACHTS)VERHOUDINGEN 

Een derde aspect van het bredere spanningsveld zijn spanningen of machtsverhoudingen tussen 

werknemer en werkgever. Dit lijkt een preciezere uiting te zijn van het hiervoor benoemde spanningsveld 

over resultaatgerichtheid. R3 vertelde bijvoorbeeld dat de cliënt al gedurende lange tijd ziek was. De cliënt 

was blij met de begeleiding maar de werkgever, zo hoorde R3 van de cliënt, “die was ongeduldig. Die zei 

van het duurt lang. De werkgever vond van alles van keuzes die hij had gemaakt. Dus daar was wel een 

bepaalde visie op”. Een ander voorbeeld hiervan is een verhaal over een cliënt die onder druk van de 

werkgever dit traject leek te moeten volgen. R7 vertelt hierover: 

Ik had ook een traject, dat was geen succesvol traject denk ik, eigenlijk hield zij de boot heel erg af, had ik 

het gevoel. Zij had toegestemd om de gesprekken aan te gaan omdat ze de werkgever wilde pleasen of een 

conflict met de werkgever wilde vermijden. En als werknemer moet je natuurlijk heel constructief 

meebewegen anders heb je al snel een arbeidsconflict, dus zo’n soort sfeer. Dus zij was niet open. Wat ik 

ook probeerde, wat ik ook uit de kast trok. 

Twee respondenten benadrukken dat wat zij zien als de meerwaarde van i mindLife ten opzichte van het 

bestaande aanbod, tegelijkertijd ook het spanningsveld vormt van de praktijk. R6 betrekt dit op de vrijheid 

van de geestelijk verzorger om buiten de bestaande systemen en protocollen te werken. Dat legt zij als 

volgt uit: 

Dus ze [de cliënten met wie ik werkte] ervaren dat allebei als meerwaarde, maar daarmee voelen mensen 

blijkbaar toch ook dat ze uit het bestaande systeem stappen van verantwoording afleggen, he? Dus daar zit 

echt een spanning die denk ik niet alleen life counselors voelen maar die ook zo’n cliënt voelt, van hé ik doe 

echt even iets buiten de gevestigde orde dus in die vrije ruimte. Dus het is én de meerwaarde en ook het 

spanningspunt. 

R7 betrekt het kenmerkende van de praktijk op demedicalisering. Hij vindt dat enerzijds een mooi 

kenmerkend uitgangspunt om i mindLife mee te profileren, maar ziet dat het ook “een beweging is tegen 
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een dominante stroming” in bedrijven en organisaties wat betreft het omgaan met het lijden van een 

werknemer. Daarmee is het volgens hem zowel een meerwaarde als een spanningsveld. 

GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL 

Omdat spanningsvelden vaak optreden in de verschillen tussen geestelijke verzorging en organisaties, 

vinden R3, R5 en R6 het integreren van bedrijfstaal en de taal van de geestelijke verzorging belangrijk. Zo 

vindt R6 het belangrijk “dat je [als geestelijk verzorger] een andere taal inbrengt. Maar je moet wel het 

vermogen hebben om… om ook dat andere taalveld te kunnen spreken van organisaties.” R3 bevestigt dit. 

Zij voegt daar aan toe: “wat ik daar [in eerdere ervaring in het bedrijfsleven] heel erg geleerd heb, is dat je 

soms ook je taal moet aanpassen”. Niet alleen moeten geestelijk verzorgers zich aanpassen aan de taal van 

het bedrijfsleven, ook andersom geldt dit. Zo vertelt R1 over verwijzers dat het helpt wanneer zij existentiële 

vragen herkennen. Ze zegt: “Verwijzen naar GV vraagt ook van iemand dat hij in dat gesprek een niveau 

weet te bereiken waarin je uit weet te leggen wat je aan het doen bent”. Ook moeten bedrijven de trajecten 

meer inzetten vanuit een overkoepelende visie op zingeving, zo vinden drie respondenten. R6 heeft 

bijvoorbeeld in het bedrijfsleven ideeën omtrent zingeving bij werk gedeeld. Ze vertelt daarover het 

volgende: “… en dan zie je dat eigenlijk de grote bedrijven zeggen van daar zijn wij niet voor. Wij zijn niet 

voor de persoonlijke zingeving van medewerkers”. Dit is in lijn met wat R5 vertelt over zijn ervaring in 

bedrijven. Hij vindt het van groot belang dat: 

 wanneer een medewerker wordt doorgestuurd naar een organisatie, dat een organisatie zich wel bewust is 

van wat is nou ons werkelijke motief om deze persoon door te sturen? (…) Dat het niet alleen maar een 

soort doekje voor het bloeden is. Maar ook een soort eigen strategie in de organisatie zichtbaar maken, van 

hoe willen wij omgaan met dit thema? 

R4 sluit zich hierbij aan en voegt er aan toe dat ze denkt dat hoewel werkgevers misschien niet zitten te 

wachten op het vertragende, complexe en existentiële van geestelijke verzorging, “het een uitdaging is om 

[werkgevers, organisaties] in te laten zien dat juist als mensen vanuit die existentiële waarden en ideeën 

kiezen voor hun werk, dat dat onwijs veel oplevert”. 
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WERKEN MET SPANNINGSVELDEN IN BEGELEIDING 

Veel respondenten die spanningsvelden beschreven, vertelden dat ze zich zo weinig mogelijk door die 

spanningsvelden willen laten beïnvloeden in hun begeleidingspraktijk. Wanneer de cliënt een conflict 

ervaart met de werkgever zien zij het als hun taak om de kant van de cliënt te kiezen door “in een soort 

bubbel [te] komen en gewoon denken van: ik vind het ook echt mijn taak, ik ben er voor diegene” (R4) of 

“zich neutraal opstellen” of “het uit de cliënt zelf laten komen” (R3) en gaan voor wat het beste voor de 

cliënt is, “ook als diegene wil stoppen met werken” (R8). R1 voegt daaraan toe dat ze zich niet laat 

verleiden om mee te gaan in de spanningsvelden, maar dat ze zich richt op de autonomie van de cliënt 

door de cliënt maximale sturing over het traject te geven:  

Mensen denken soms dat ze moeten presteren in dit traject om hun geloofwaardigheid naar hun werkgever 

niet te verliezen. Ze denken dat ik iets met ze ga doen wat er vervolgens toe zal leiden dat ze weer kunnen 

stromen in hun werk. En dat ga ik dus niet doen. 

Tot slot is het opmerkelijk dat enkele respondenten minder invloed ervaarden van spanningsvelden. Zij 

zagen spanningsvelden als een intrinsiek aspect in alle werkvelden van geestelijke verzorging, waarbij de 

geestelijk verzorger het juist als taak heeft het daarin ‘uit te houden’. R3 zegt hierover: “… je [zit] gewoon 

in een context en daar zitten spanningsvelden, verschillende waarden, en is het ook belangrijk om je als 

geestelijk verzorger te beseffen dat je je in zo’n context begeeft, met allemaal verschillende mensen en 

meningen”. Zo vertelt R4 hoe ze dit meegeeft aan haar cliënten: “… dat ik mensen iets probeer aan te 

reiken van dat dat spanningsveld mag bestaan, want dat bestaat nou eenmaal. (…) Dus ik probeer daarin 

het spanningsveld juist in te brengen in het denken daarover.” Ook bij R1 komt het thematiseren van 

spanningsvelden voor. Zij vertelt dat ze de resultaatgerichtheid van de leidinggevende inbracht in het 

gesprek. Ze zei tegen de cliënt: “ik vind het ook vreemd dat jouw leidinggevende daarnaar vraagt want dit is 

nou juist een traject waarbij het gericht is dat je het juist niet ‘met concrete tips doet.” Later vertelt ze over 

een gesprek met de cliënt. Dat gesprek begon ermee dat de cliënt aan haar vroeg:  

“Wat moet ik nu tegen mijn leidinggevende zeggen want dan vraagt ze: heb je tips gekregen? Concrete tips 

over wat je nu moet doen?” En dan zeg ik: goh, wat zeg jij dan? En dan zegt ze “ik weet het niet”. En dan 

zeg ik: nou, wat heb je opgemaakt uit de gesprekken, ik heb je huiswerk gegeven. “Ja om een boek te 

lezen”. Nou dat is een concrete tip. 
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4.3.3 SAMENVATTING RESULTATEN 

Dit hoofdstuk ging over de afbakening en de spanningsvelden van de praktijk van geestelijke verzorging bij 

werk. De afbakening van de praktijk kan binnen twee verschillende domeinen benoemd worden. Binnen het 

domein van geestelijke verzorging wordt het eigene van deze praktijk gezien in de resultaatgerichtheid en 

de korte duur van trajecten. Soms worden de spanningsvelden versterkt door spanningen tussen cliënt en 

werkgever. Binnen het domein van bedrijven en organisaties onderscheidt de geestelijk verzorger zich door 

zijn expertise op het gebied van zingeving, levensvragen en existentiële thema’s. Desondanks twijfelen 

enkele respondenten of de praktijk hiermee onderscheidend genoeg is van een coach.  

Er werden een aantal spanningsvelden beschreven die druk kunnen leggen op een 

begeleidingstraject: een resultaatgerichte insteek van werkgever of cliënt (mogelijk voortkomend uit 

spanningen tussen werkgever en werknemer) en de korte duur van trajecten. Geestelijk verzorgers zien een 

kans in het ontwikkelen van gemeenschappelijke taal en het leren werken met deze spanningsvelden. 

Mogelijk spelen soortgelijke spanningsvelden een rol in andere ‘snelle contexten’ zoals bij geestelijke 

verzorging in het ziekenhuis of in de eerstelijnszorg. 

 

4.4 VERWIJZERS  

In dit gedeelte worden de bevindingen van de enquête gepresenteerd. Daarmee wordt antwoord gegeven 

op de vierde deelvraag: Hoe zien verwijzers de professionele praktijk van geestelijke verzorging bij werk 

volgens het rent-a-chaplain model? In de enquête werd gevraagd naar de beweegredenen om te verwijzen 

naar i mindLife en er werd gevraagd naar wat de verwijzer hoopte dat het begeleidingstraject zou brengen. 

Bij de weergave van de resultaten is gebruik gemaakt van tabellen. 

4.4.1 BEWEEGREDENEN 

De eerste vraag van de enquête luidde: Wilt u iets schijven over wat uw beweegredenen waren om te 

verwijzen naar een life counselor bij i mindLife in het bijzonder? De resultaten worden beschreven in tabel 

1. Daarin is links een overkoepelende code of beschrijving gegeven en daarnaast het aantal respondenten 
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dat een uitspraak deed die onder deze code viel. In de rechterkolom wordt de code geïllustreerd met 

quotes.21  

In de tabel is te zien dat vijf van de zeven verwijzers naar i mindLife verwezen omdat zij bepaalde 

thematiek of ‘levensvragen’ herkenden bij de werknemer. In tegenstelling tot de geestelijk verzorgers 

spreken de verwijzers niet van ‘existentiële’ thema’s. Een andere reden die bij vijf van de zeven verwijzers 

voorkwam, was dat zij life counseling beter vinden passen bij de levensvragen en thematiek van hun 

werknemer dan een psycholoog of medische expert.  De verwijzers benoemen daarbij de aard van de 

klachten (“Geen psychische klachten en ook geen praktische problemen”, “niet medisch”) en de aanpak van 

life counselors (“niet psychologiseren”). Uit hun taalgebruik blijkt dus dat zij geestelijke verzorging vooral 

afzetten tegen het psychologische of medische. Geestelijk verzorgers doelen vermoedelijk op hetzelfde 

wanneer zij het hebben over “demedicalisering”, hoewel dat door geestelijk verzorgers niet alleen werd 

beschreven als een doel voor de cliënt maar ook als een doel op meso- en macroniveau, voor bedrijven en 

de maatschappij (zie 4.2.2). Verder blijkt dat enkele verwijzers het belangrijk vonden dat de werknemer zelf 

openstaat voor het traject. De resultaten zijn opvallend omdat de spanningsvelden die de geestelijk 

verzorgers beschreven, hierin niet terugkomen. Mogelijke verklaringen voor deze discrepantie worden 

besproken in de discussie.  

 

Code Aantal 

respondenten 

 Quotes en uitleg van code 

Verwijzer herkent of 

vermoedt 

levensvragen  

5 • “Klanten in staat te stellen via reflectieve vragen 

(meer) zicht te krijgen op hun eigen levensvragen” 

• “Aanhoudende vermoeidheidsklachten, mogelijk 

veroorzaakt door een maar niet vervulde kinderwens. 

Een kinderwens kan diepgeworteld zitten en wanneer 

dit niet lukt tot 'levensvragen' leiden” 

• Eenzaamheid, mogelijk verergerd door de COVID 

pandemie, zonder sociale ondersteuning. 

 

21 Quotes die tussen aanhalingstekens staan zijn letterlijk genoemd door de respondent. In andere gevallen is het een door de 

onderzoeker verkorte uitleg van een citaat. 
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• “Medewerker voelt zich vaak alleen en heeft soms 

vraagstukken over het leven” 

• Verwezen vanwege “zingevingsproblemen in de 

specifieke levensfase; verandering van werk(inhoud) 

i.c.m. zorgtaken i.c.m. toenemende kalenderleeftijd en 

veranderende coping” 

Geestelijke verzorging 

past beter bij 

hulpvraag dan 

psycholoog of 

medisch beroep. 

5 • “Niet psychologiseren” 

• Eerder psychologen gehad, dus nu een andere weg 

proberen 

• “Niet medisch” 

• “Geen psychische klachten en ook geen praktische 

problemen” 

• Hulpvraag past niet binnen een (para)medische aanpak 

Werknemer staat er 

open voor 

3 • “Ik heb het sterk aanbevolen maar ze moet zelf de keuze 

maken” 

• Werknemer stond er voor open 

• “Nooit eerder ingezet; maar leek mij zeer geschikt. En 

cliënt stond er ook voor open” 

De vorm van het 

aanbod 

2 • Snel en toegankelijk 

• “Kort en bondige begeleiding” 

Overig 1 • De combinatie van buiten wandelen en praten sprak mij 

aan. 

Tabel 1. Analyse enquête vraag 1.  
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4.4.2 VERWACHTINGEN OVER HET TRAJECT 

De tweede vraag van de enquête luidde: Wat verwachtte, hoopte, of wenste u dat het traject zou 

brengen (bijvoorbeeld voor de werknemer, voor de organisatie, of anders)? De resultaten worden 

weergeven in tabel 2.  

De meeste verwijzers hopen op “inzicht”, “autonomie”, een andere omgang met het leven of dat de 

cliënt zich beter zou gaan voelen. Daarbij vallen twee dingen op. Ten eerste, dat verwijzers alleen 

opbrengsten op microniveau (voor de cliënt) noemen, en dat het mesoniveau niet genoemd wordt. Eén 

respondent beschrijft dat dit doorwerkt in de organisatie, maar benadrukt dat het er in de eerste plaats om 

gaat dat de werknemer zich beter voelt. In lijn met de vorige vraag is dit opvallend omdat geestelijk 

verzorgers ook uitspraken doen op meso- en macroniveau. Ten tweede valt op dat de uitspraken van de 

verwijzers veelal gaan over de relatie van de cliënt met zichzelf en het op eigen benen kunnen staan. 

Binnen de doelen op microniveau die de geestelijk verzorgers beschrijven wordt ook verwezen naar de 

relatie van de cliënt met zichzelf, maar wordt daarvoor andere taal gehanteerd. Zo spraken geestelijk 

verzorgers over “een diepgewortelde empowerment van de werknemer en mildheid naar zichzelf” en 

“mensen helpen om in vrijheid zichzelf te zijn”.  

Mogelijk hebben geestelijk verzorgers een andere invulling van het begrip autonomie dan 

verwijzers. In onderstaande uitspraken van verwijzers lijkt autonomie te gaan over dat de cliënt een 

bepaalde controle over het leven hervindt. Bij geestelijk verzorgers gaat het er (ook) over dat de cliënt 

autonomie ervaart ten opzichte van de geestelijk verzorger, bijvoorbeeld “dat iemand zelf mag bepalen wat 

belangrijk is en waar het over moet gaan” of “het uit de cliënt zelf te laten komen” en door een “vrije ruimte” 

te creëren waarin reflectie tot stand kan komen. Bovendien is het interessant dat de verwijzers zeggen dat 

ze het belangrijk vinden dat de werknemer zelf voor het traject openstaat (zie 4.4.1) en dat ze hun 

autonomie willen bevorderen. Uit verhalen van geestelijk verzorgers in 4.3.2. blijkt namelijk dat sommige 

cliënten door bepaalde spanningsvelden juist weinig autonomie ervaren in het traject. De manier waarop 

deze verwijzers spreken over geestelijke verzorging bij werk heeft mogelijk te maken met de functie van de 

verwijzer (het waren allen bedrijfsartsen en praktijkondersteuners). In hoeverre de motivatie van de 

verwijzers intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd is, wordt uit de citaten niet geheel duidelijk. In ieder geval 

spreekt uit de citaten niet de sterke resultaatgerichtheid die sommige geestelijk verzorgers beschrijven.  
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Code Aantal 

respondenten 

Illustraties 

Inzicht 3 • “Inzicht wat voor haar helpend is qua activiteiten en 

gedachten” 

• “Inzicht bij cliënt dat hij door bekneld zitten niet 

herstelde en de 'locus of control' daarvan bij hemzelf 

ligt”. 

• Het verkrijgen van meer inzicht via verbreding van 

perspectief 

Autonomie 3 • … keuzes maken en handelen “in het verlengde van 

eigen (herontdekte en/of herwaardeerde eigen) 

kernwaarden, motivatie en kracht” 

• “Meer autonomie weten te pakken”. 

• “Inzicht in dat de 'locus of control' daarvan bij 

hemzelf ligt” 

Beter voelen van 

cliënt 

3 • Preventieve hulp bij burn-out 

• “Energie terugvinden” 

• “Balans” 

Organisatieniveau 3 • Had gehoopt op een terugkoppeling, kreeg dit alleen 

van werknemer, maar die was positief 

• Wat goed is voor het individu werkt ook door in de 

organisatie (maar individu staat voorop) 

• Aanbod is geschikter voor preventie dan voor 

arbeidsverzuim. 

Andere blik, 

perspectief of  

omgang 

2 • “Het verkrijgen van meer inzicht via verbreding van 

perspectief” 
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• “Openingen kunnen zien om anders met dingen om 

te gaan” 

Tabel 2. Analyse enquête vraag 2. 

 

4.4.3 SAMENVATTING RESULTATEN 

In dit hoofdstuk was te lezen dat de reden van verwijzing van verwijzers te maken heeft met twee factoren: 

1) het (her)kennen van levensvragen ten opzichte van psychologische of medische vragen en 2) het 

(her)kennen van geestelijke verzorging bij werk als een meer geschikte vorm van begeleiding hierbij dan 

andere begeleidingsvormen. Inzicht, autonomie en het verkrijgen van een nieuw perspectief zijn elementen 

die verwijzers belangrijk vinden. Het valt op dat de verwijzers de praktijk vanuit een andere taal en 

perspectief benaderen dan de geestelijk verzorgers. In het licht van de voorgaande hoofdstukken is het 

opvallend dat verwijzers geen motieven benoemen op mesoniveau, geen spanningsvelden beschrijven en 

zeggen de autonomie van cliënten te willen bevorderen.  
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5. CONCLUSIE 

In deze masterscriptie is een antwoord gezocht op de volgende hoofdvraag: Hoe wordt geestelijke 

verzorging bij werk, volgens het rent-a-chaplain model, als professionele praktijk gekenmerkt door 

geestelijk verzorgers en verwijzers? Om recht te doen aan zowel het domein van geestelijke verzorging als 

het domein van het organisaties en bedrijven, zijn acht interviews afgenomen met geestelijk verzorgers bij i 

mindLife en hebben zeven personen die een verwijzing deden naar i mindLife een enquête ingevuld. 

Hieronder worden de deelvragen beantwoord, om daarna een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag.  

5.1 BEANTWOORDING DEELVRAGEN 

DEELVRAAG 1: WERKWIJZEN 

De methodieken van geestelijk verzorgers bij werk verschillen van elkaar en de meeste geestelijk 

verzorgers stemmen hun werkwijzen niet precies af op de context van werk. Dit komt doordat geestelijk 

verzorgers hun werkwijzen afstemmen op de cliënt of doordat ze hun werkwijzen meenemen uit eerdere 

ervaring en persoonlijke voorkeuren. Ook noemen geestelijk verzorgers dat werkthema’s en persoonlijke of 

privéthema’s vaak aan elkaar relateren. Bovendien worden de existentiële thematieken van cliënten in deze 

context herkend uit andere contexten van geestelijke verzorging. De werkwijzen worden soms wel 

aangepast op de korte duur van het traject of op expliciete vragen die voortkomen uit het werk.  

Ondanks dat de geestelijk verzorgers volgens verschillende methodieken werken, blijft het eigene 

van geestelijke verzorging zichtbaar. Gemeenschappelijk in alle werkwijzen is namelijk de houding van de 

geestelijk verzorger en de existentiële laag die zij aanspreken in gesprek met cliënten. 

DEELVRAAG 2: WAARDEN EN DOELEN 

Hoewel de waarden van de geestelijk verzorgers van elkaar verschillen, is er ook sprake van overlap in de 

waarden. De waarden respect, verbinding, autonomie, vertrouwen en authenticiteit werden relatief vaak 

genoemd. Veel van de genoemde waarden zijn relationeel. Geestelijk verzorgers bij werk stemmen hun 

waarden nauwelijks af op de specifieke context van werk. Zij werken vanuit persoonlijke waarden of 

waarden die zij ook belangrijk vinden in andere vormen van geestelijke verzorging, zoals oprechte 

aanwezigheid en aandacht. Enkele belangrijke intrinsieke kwaliteitscriteria van de praktijk zijn volgens hen 
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de mate waarin de geestelijk verzorger in staat is tot oprechte aanwezigheid en aandacht, vertraging, 

voelen, en het aanspreken van de autonomie van cliënten. Daarmee vinden ze het van belang om er 

helemaal “te zijn” voor cliënten en om cliënten een “vrije ruimte” te bieden waarin zij kunnen reflecteren op 

wat voor hen het meest belangrijk is. Dit vinden zij juist belangrijk in een werkcontext, waar verschillende 

belangen en machtsverhoudingen spelen. 

Wat betreft de visies op het doel van de praktijk komt naar voren dat deze visies onderverdeeld 

kunnen worden in microniveau, mesoniveau en macroniveau. Binnen deze onderverdeling is sprake van 

samenhang tussen de doelen die de geestelijk verzorgers beschrijven. Geestelijk verzorgers noemen vooral 

doelen op micro- en macroniveau. Het mesoniveau wordt minder vaak benoemd. Dit is niet verrassend 

gezien het feit dat i mindLife momenteel alleen individuele begeleiding biedt. Desondanks zien enkele 

respondenten het mesoniveau wel als een belangrijk doel voor de toekomst. Zij zien beperkingen in het 

louter aanbieden van individuele begeleiding, zonder te opereren in de leefwereld van cliënten. Geestelijke 

verzorging bij werk zou hiermee volgens hen mogelijk meer onderscheidend worden ten opzichte van 

andere zorgprofessies binnen de arbodienstverlening. Sommigen pleiten daarom voor een vorm van 

geestelijke verzorging bij werk die meer lijkt op inhouse chaplaincy, ofwel de vorm van geestelijke 

verzorging waarbij geestelijk verzorgers in een instelling werken.  

 

DEELVRAAG 3: CONTEXT 

Binnen het domein van geestelijke verzorging zien geestelijk verzorgers bij werk het kenmerkende van hun 

praktijk vooral terug in de resultaatgerichte context en de relatief korte trajecten. Wanneer de gevolgen 

hiervan sterk voelbaar zijn in de begeleiding wordt het traject over het algemeen als moeilijker of minder 

succesvol ervaren. Die resultaatgerichtheid wordt op verschillende manieren merkbaar: in de hulpvraag van 

de cliënt, in de motivatie en verwachtingen van verwijzers en cliënten en in spanningen of 

machtsverhoudingen tussen cliënten en werkgevers. 

In het domein van organisaties en bedrijven wordt de praktijk door geestelijk verzorgers 

gekenmerkt door het aanspreken van een existentiële laag. Daarnaast wordt de snelle beschikbaarheid 

genoemd en de demedicalisering van levensvragen. Geestelijk verzorgers vinden dat ze daarmee 

inspringen op een behoefte aan zingeving die leeft in de een geïndividualiseerde, seculiere samenleving. 

Sommigen vinden echter dat zingeving alléén mogelijk niet onderscheidend genoeg is. Er wordt dan een 
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vergelijking gemaakt met professionals die ook werken via individuele gesprekken en korte trajecten. Zij 

houden zich mogelijk (indirect) ook bezig met zingeving. 

Binnen het domein van geestelijke verzorging zien veel respondenten het vertragende en niet-

oplossingsgerichte als een wezenlijk kenmerk van geestelijke verzorging. Daarmee kunnen zij de 

existentiële laag waarborgen. Tegelijkertijd zien zij een spanningsveld met de resultaatgerichtheid van het 

bedrijfsleven. Dat blijkt uit ervaringen van respondenten die een tijdsdruk voelen door het korte traject of 

een (impliciete) druk om een bepaald resultaat te bereiken. Desondanks benoemen bijna alle respondenten 

dat zij bij botsende belangen altijd de kant van de cliënt kiezen. Hoewel hiervóór werd beschreven dat 

sommige geestelijk verzorgers meer op mesoniveau zouden willen werken, geven andere respondenten 

juist aan dat “de kant van de cliënt kiezen” gemakkelijk voelt wanneer zij buiten het bedrijfssysteem staan 

en geen direct contact hebben met de werkgever of verwijzer.  

DEELVRAAG 4: VERWIJZERS  

De meeste verwijzers verwezen naar i mindLife omdat zij merkten dat de werknemer worstelde met 

“levensvragen”, “vragen over het leven” of bepaalde thematieken zoals eenzaamheid. Zij vonden het 

psychologische of medische circuit minder geschikt voor de thematieken van de cliënt. Daaruit blijkt dat 

verwijzers existentiële thematiek mogelijk wel herkennen, al gebruiken zij eerder het woord ‘levensvragen’. 

De precieze achterliggende motivaties van de verwijzers worden op basis van dit onderzoek nog niet geheel 

duidelijk.  

In de resultaten komen drie discrepanties aan het licht ten opzichte van de uitspraken van de 

geestelijk verzorgers in dit onderzoek. Ten eerste is het opvallend dat verwijzers alleen motivaties en 

verwachtingen uiten op microniveau, terwijl geestelijk verzorgers hun visie op het doel van de praktijk ook 

beschrijven vanuit meso- en macroniveau. Mogelijk zien verwijzers de geestelijk verzorger vooral als 

iemand die cliënten beter maakt, en minder als iemand die in bredere zin bijdraagt aan zingeving of 

betekenis in een organisatie. Ten tweede spreken verwijzers in een andere taal over de praktijk dan de 

geestelijk verzorgers. Dit blijkt bijvoorbeeld uit hun invulling van het begrip autonomie. Deze discrepantie 

in taal is in lijn met de taalkloof tussen geestelijk verzorging en het bedrijfsleven die in de interviews door 

geestelijk verzorgers beschreven wordt. Ten derde beschrijven de verwijzers geen sterke 

resultaatgerichtheid in hun motivatie voor de trajecten. Dit is in tegenstelling tot wat enkele geestelijk 

verzorgers vertellen in de interviews.  
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5.2 BEANTWOORDING HOOFDVRAAG 

De hoofdvraag van dit onderzoek was: Hoe wordt geestelijke verzorging bij werk volgens het rent-a-

chaplain model als professionele praktijk gekenmerkt door geestelijk verzorgers en verwijzers?  

Ten opzichte van andere vormen van workplace chaplaincy wordt geestelijke verzorging bij werk 

zoals in het rent-a-chaplain model gekenmerkt door het commerciële karakter en doordat de geestelijke 

verzorger tijdelijk wordt ingezet voor individuele gesprekken die buiten de organisatiecontext plaatsvinden. 

Het werken buiten de organisatiecontext kent voor- en nadelen. Sommige geestelijk verzorgers vinden het 

een meerwaarde dat bepaalde spanningsvelden op de werkplek zo min mogelijk invloed hebben op de 

gesprekken. Zo kan volgens hen een vertrouwde en vrije ruimte ontstaan voor de cliënt. Juist vanwege 

deze spanningsvelden verlangen andere geestelijk verzorgers ernaar om meer zichtbaar te zijn in de 

werkcontext. Niet alleen zou de geestelijk verzorger daarmee een (indirecte) invloed kunnen hebben op het 

welzijn van cliënten, ook zou de praktijk daardoor mogelijk meer onderscheidend worden van andere 

beroepen die korte, individuele trajecten aanbieden, zoals een coach.  

Binnen het domein van bedrijven en organisaties heeft geestelijke verzorging een onderscheidende 

kern, die te maken heeft met de gerichtheid op de existentiële laag van het leven. Zowel geestelijk 

verzorgers als verwijzers herkennen deze eigenheid. Verwijzers herkennen bij cliënten bepaalde 

thematieken of levensvragen en zien dit als een reden om door te verwijzen naar een geestelijk verzorger 

bij werk. De opleiding van de geestelijk verzorgers wordt genoemd als factor waardoor deze eigenheid 

gewaarborgd kan worden. Desondanks bestaan er twijfels over de mate waarin zingeving alléén 

onderscheidend genoeg is van andere beroepen die ook via individuele, korte trajecten werken. 

Binnen het domein van geestelijke verzorging heeft de praktijk minder uitgesproken 

onderscheidende kenmerken. Hoewel de focus op existentiële zingeving een belangrijk kenmerk is in het 

domein van bedrijven, onderscheidt de praktijk zich hiermee niet van andere vormen van geestelijke 

verzorging. Ook de werkwijzen en waarden van geestelijk verzorgers bij werk onderscheiden zich weinig 

van andere vormen van geestelijke verzorging. Bovendien gaat geestelijke verzorging bij werk niet altijd 

over werkgerelateerde onderwerpen. Het meest kenmerkende in de praktijk zijn de spanningsvelden tussen 

het domein van geestelijke verzorging en het domein van bedrijven en organisaties. Een resultaatgerichte 

motivatie en de korte duur van de trajecten leggen impliciet of expliciet druk op de cliënt en/of geestelijk 

verzorger. Geestelijk verzorgers zijn het gewend om zich in hun werk te verhouden tot een specifieke 
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context. De spanningsvelden zijn bekend uit andere werkvelden die gekenmerkt worden door snel 

handelen, korte trajecten en weinig bedding in een organisatie. Geestelijk verzorgers zien het als het eigene 

van het vak om spanningsvelden constructief in te brengen in begeleiding.  

Een ander, meer algemeen resultaat is dat de taal van geestelijk verzorgers verschilt van de taal 

van verwijzers. Terwijl geestelijk verzorgers spreken over spanningsvelden, is dit in de antwoorden van de 

verwijzers niet zichtbaar. Waar verwijzers in hun beweegredenen vooral schrijven over het microniveau, 

spreken geestelijk verzorgers mede over een groter doel van hun werk op meso- en macroniveau. Hoewel 

blijkt dat geestelijk verzorgers goed kunnen verwoorden wat de toegevoegde waarde is van hun werk, maar 

dat zij het soms moeilijk vinden om dit verstaanbaar te maken in bedrijven.  

Concluderend kan worden gesteld dat de praktijk samenhangend (Smit, 2015) is. Die samenhang 

wordt zichtbaar in de existentiële blik van alle geestelijk verzorgers, de kenmerkende spanningsvelden en 

de intrinsieke kwaliteitscriteria en de doelen van geestelijk verzorgers. In mindere mate komt de 

samenhang voort uit de thematieken van cliënten of precieze werkwijzen en waarden van geestelijk 

verzorgers. Wat betreft zijn sociale vestiging (Smit, 2015), blijkt dat in deze praktijk, de logica van instituties 

inderdaad op gespannen voet kan staan met de logica van de praktijkbeoefenaar. Hoewel de taal en 

motivaties van de twee werelden soms botsten, wijzen de verschillen ook op een kans voor zowel 

geestelijke verzorging als organisaties. Voor de geestelijk verzorging ligt deze kans erin om bekender en 

toegankelijker te worden buiten traditionele instituties in de nieuwe context van werk. Voor organisaties ligt 

de kans erin om werk vanuit een diepere laag vorm te geven en zich daarmee te onderscheiden.  
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6. DISCUSSIE 
In dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de interpretatie van de onderzoeksresultaten. In het eerste 

gedeelte worden de resultaten verbonden aan literatuur. Daarna worden implicaties van de resultaten voor 

de praktijk beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de taal van de praktijk, de profilering in organisaties en 

bedrijven, verschillende organisatievormen van geestelijke verzorging bij werk en de beroepsgroep. Tot 

slot wordt gereflecteerd op beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

6.1 INTERPRETATIE RESULTATEN TEN OPZICHTE VAN LITERATUUR  

Uit zowel de interviews als de enquête bleek dat thematieken van cliënten uiteenlopen in geestelijke 

verzorging bij werk. Voorbeelden van thematieken zijn eenzaamheid, burn-out of uiteenlopende spanningen 

op het werk. Dit komt overeen met de diverse thematieken die werknemers in het onderzoek van Miller et 

al. (2018) benoemen. In dit onderzoek geven geestelijk verzorgers bij werk verder aan dat zij sommige 

thematieken zien in het licht van een geseculariseerde samenleving. Ze herkennen dat mensen in deze 

laatmoderne samenleving naar zin en betekenis zoeken in hun werk.  

In de literatuur uit het theoretisch kader, werden de werkwijzen van workplace chaplains en 

arbeidspastors op een abstract niveau beschreven. Dit onderzoek keek daarentegen ook naar preciezere 

methodieken en naar de mate van samenhang tussen de werkwijzen van de geestelijk verzorgers. Hoewel 

er weinig samenhang werd gevonden tussen specifieke methodieken, stond in alle werkwijzen wel een 

gerichtheid op levensvragen en existentiële zingeving centraal. Daarnaast heeft dit onderzoek informatie 

toegevoegd op het gebied van de waarden en doelen van geestelijk verzorgers, daar waar dit in bestaand 

onderzoek nog summier werd beschreven. De resultaten bevestigen de stelling van Wolf en Feldbauer-

Dürstmuller (2018) dat humanisering en menselijke waardigheid belangrijke waarden zijn voor geestelijk 

verzorgers bij werk. Humanisering kan volgens sommige geestelijk verzorgers niet alleen bereikt worden 

door individuele gesprekken; zij willen ook zichtbaar zijn in de leefwereld van cliënten, op de werkvloer. In 

het arbeidspastoraat van de vorige eeuw was eenzelfde geluid hoorbaar. Al pratende met de werkenden, 

wilden pastors zich in toenemende mate richten op humanisering van het bedrijfssysteem en de 

maatschappij (Crijns et al., 2006; Veldman, 1998). 

Uit dit onderzoek blijkt dat de werkcontext een aanzienlijke invloed heeft op de begeleidingspraktijk 

van geestelijk verzorgers. Dit is in overeenstemming met literatuuronderzoek over workplace chaplaincy en 
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het arbeidspastoraat. Zo benadrukte het onderzoek van Miller et al. (2018) en Wolf en Feldbauer-

Dürstmuller (2018) het belang van de verwachtingen en motivaties vanuit organisaties. In dit onderzoek 

wordt dat bevestigd door de verhalen van geestelijk verzorgers. Aanvullend hierop, blijkt uit dit onderzoek 

dat de motivatie van cliënten eveneens belangrijk is. Wolf en Feldbauer-Dürstmuller (2018) schrijven over 

het gevaar van een instrumentele motivatie voor de inzet van geestelijke verzorging, terwijl dit gevaar 

minder bleek uit interviews met CEO’s van Miller en Ngunjiri (2015). Een soortgelijke discrepantie komt in 

dit onderzoek naar voren. Namelijk, geestelijk verzorgers beschrijven spanningsvelden in de werkcontext 

die te maken hebben met een resultaatgerichte motivatie, terwijl verwijzers dit niet beschrijven. 

Vervolgonderzoek is nodig om deze discrepantie beter te begrijpen. Daarnaast moet de discrepantie 

beschouwd worden in het licht van de beperkingen van dit onderzoek (zie ‘beperkingen onderzoek’). 

 

6.2 IMPLICATIES EN AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK 

TAAL 

Geestelijke verzorging bij werk blijkt een praktijk waar twee ‘talen’ samenkomen. Dit werd op verschillende 

manieren zichtbaar in dit onderzoek. Allereerst bleek de taal van de verwijzers te verschillen van de taal van 

geestelijk verzorgers. Eveneens noemen een aantal geestelijk verzorgers dat het belangrijk is om als 

geestelijk verzorger de taal van organisaties te spreken. Voor een passende verwijzing, lijkt het daarnaast 

van belang dat verwijzers zingevingsvragen herkennen bij werknemers. Tot slot vinden enkele geestelijk 

verzorgers dat bedrijven een langetermijnvisie op zingeving moeten hebben van waaruit ze geestelijk 

verzorging bij werk inzetten.  

Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar om deze behoefte aan overbruggende taal te 

vervullen. Ten eerste kunnen geestelijk verzorgers met elkaar in gesprek over taal die het kenmerkende van 

geestelijke verzorging bij werk kan uitdrukken op een manier die aansluit bij bedrijfstaal. Ten tweede 

kunnen geestelijk verzorgers zichtbaarder worden in het werkende leven, bijvoorbeeld door trainingen te 

geven in het over zingeving en levensvragen. Dit zou met name zinnig zijn voor bedrijfsartsen en 

praktijkondersteuners, die nu vaak de verwijzingen maken. Ten derde kan worden gezocht naar een 

geschikte match tussen organisaties en de aanbieder van geestelijk verzorging bij werk. Op basis van dit 

onderzoek en onderzoeken van Miller et al. (2018) en Miller en Ngunjiri (2015), werken aanbieders van 
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geestelijke verzorging bij voorkeur met organisaties met een langetermijnvisie op zingeving. Ten vierde kan 

evidence-based reseach en outcome research behulpzaam zijn om de waarde van geestelijke verzorging te 

vatten in een taal die past bij een resultaatgerichte context (zie Damen, Schuhmann, Leget et al., 2020).  

PROFILERING 

Deze ‘taal’ is eveneens van belang bij de profilering van geestelijke verzorging bij werk. Dit onderzoek liet 

zien dat de gerichtheid op levensvragen door zowel verwijzers als geestelijk verzorgers gezien wordt als het 

kenmerkende van de praktijk. Het benadrukken van dit kenmerk is daarom belangrijk in de profilering van 

de prakijk. Hiermee kan de praktijk zich positioneren ten opzichte van andere zorgverleners binnen de 

arbodienstverlening. Dit onderzoek wijst erop dat die profilering nog scherper gemaakt kan worden in de 

praktijk. Namelijk, geestelijk verzorgers vonden het belangrijk dat cliënten openstonden voor reflecties op 

existentieel niveau, maar sommige geestelijk verzorgers vertelden dat dit niet altijd het geval was. Zo werd 

verteld over cliënten met verwachtingen en thematieken die minder zouden passen bij geestelijke 

verzorging, of een cliënt die vooral een conflict met de werkgever wilde vermijden. Een scherpe profilering 

rondom het eigene van levensvragen helpt daarom mogelijk om de juiste cliënten aan te trekken. 

Verwijzers spelen hier een belangrijke rol. 

 In die profilering lijkt het verder van belang om de toegevoegde waarde van de praktijk kenbaar 

maken aan bedrijven, zonder een louter instrumentele motivatie te stimuleren. Desondanks is het is niet zo 

dat deze twee kanten geheel uit elkaar liggen. Immers, de geestelijk verzorger werkt wel ergens naartoe, zo 

blijkt uit de doelen die de geestelijk verzorgers in dit onderzoek beschrijven. Met betrekking tot die doelen 

moet zowel intrinsieke als extrinsieke kwaliteitscriteria worden meegenomen (Smit, 2015). Dit betekent dat 

geestelijk verzorgers en bedrijven in gesprek kunnen gaan over de betekenis van een goede uitkomst van 

de praktijk. Een dergelijk gesprek zou niet alleen moeten gaan over uitkomsten op microniveau, maar ook 

over een bredere visie op het doel van geestelijke verzorging, op meso- en macroniveau. Het gaat dan niet 

alleen om het opvangen van verzuim en uitval, maar ook over een visie op ‘goed werkgeverschap’. Dat is 

relevant in een tijd waarin zingeving in werk belangrijk gevonden wordt door werknemers en het binden 

van personeel urgent is voor organisaties. 

 

 



73 

 

 

 

ORGANISATIEVORMEN VAN GEESTELIJKE VERZORGING BIJ WERK  

De resultaten van dit onderzoek impliceren dat gereflecteerd moet worden op organisatiemodellen die 

passen bij geestelijke verzorging bij werk. Er komen namelijk voor- en nadelen van het rent-a-chaplain 

model aan het licht. Aan de ene kant weten geestelijk verzorgers wat ze doen. Zij passen zich aan de 

context aan, waarin ze in vier tot zes gesprekken impact moeten maken. Bovendien wordt het door een 

aantal geestelijk verzorgers als prettig ervaren dat het contact met de verwijzer via de projectleider van i 

mindLife verloopt. Aan de andere kant zeggen sommigen een zekere bedding te missen in de context. Zij 

geven aan dit werk beter te kunnen doen met een gevoel voor wat zich afspeelt in de organisatiecontext. 

Tevens zou het werken in bedrijven de praktijk mogelijk meer onderscheidend maken van coaching. Dit 

laatste spreekt in het voordeel van het inhouse chaplaincy model (Wolf & Feldbauer-Dürstmuller, 2018). Bij 

het reflecteren op geschikte organisatievormen, kunnen praktijken van workplace chaplaincy in het 

buitenland behulpzaam zijn. Met name de Verenigde Staten lijkt hierbij geschikt, omdat daar zowel het 

inhouse chaplaincy model als het rent-a-chaplain model gedurende enige tijd gebruikt worden.  

In de casus van i mindLife wordt met name doorverwezen door bedrijfsartsen en 

praktijkondersteuners. Dat wijst erop dat verwijzingen vaak voortkomen uit uitval of langdurig verzuim. Dit 

verklaart mogelijk de resultaatgerichtheid van sommige trajecten. Er kan worden gereflecteerd op de vraag 

of geestelijke verzorging bij werk ook buiten verzuim kan worden ingezet. Zoals twee geestelijk verzorgers 

en één verwijzer in dit onderzoek benoemen, zou geestelijke verzorging bijvoorbeeld ook preventief kunnen 

worden aangeboden. 

IMPLICATIES BEROEPSGROEP GEESTELIJKE VERZORGING  

Ten slotte een aantal implicaties voor de beroepsgroep geestelijke verzorging. Het is op basis van dit 

onderzoek aan te bevelen om geestelijke verzorging bij werk als werkveld serieus te nemen. De resultaten 

laten zien dat deze praktijk een herkenbare kern heeft die aansluit bij het bredere domein van geestelijke 

verzorging. Uit dit onderzoek blijkt dan ook niet dat de overkoepelende professionele identiteit van 

geestelijk verzorgers onder druk komt te staan door de verbreding van het werkterrein richting werkend 

Nederland. Mogelijk speelt het mee dat veel geestelijk verzorgers bij i mindLife ervaring hebben als 

geestelijk verzorger in andere contexten. Omdat de expertise in zingeving en levensvragen als eigenheid 

van de praktijk wordt gezien, lijkt het voor de kwaliteit en de afbakening van de praktijk belangrijk om te 
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werken met gekwalificeerde geestelijk verzorgers. Het erkennen van het werkveld leidt mogelijk tot 

professionalisering en specifieke aandacht in opleidingen voor de wereld van werk.  

Het erkennen van deze praktijk als werkveld kan eveneens leiden tot dialoog met andere 

werkvelden. Die dialoog lijkt nodig. Immers, de ‘snelle context’ van deze praktijk zou mogelijk ook een rol 

spelen in het ziekenhuis en de eerstelijnszorg. Daarnaast is de afbakening van geestelijke verzorging 

binnen het bredere zorgdomein een onderwerp dat niet alleen bij geestelijke verzorging bij werk speelt, 

maar ook in andere werkvelden. Geestelijk verzorgers bij werk herkennen dat zingeving ook een rol kan 

spelen in andere zorgberoepen (Jacobs, 2020, p. 22; Nolan & MacLaren, 2021).  

6.3 BEPERKINGEN ONDERZOEK 

Dit onderzoek is uitgevoerd onder acht geestelijk verzorgers en zeven verwijzers. Hoewel dat een relatief 

laag aantal is, hebben in dit onderzoek toch een groot aantal potentieel te bereiken respondenten 

deelgenomen. Omdat alle geïnterviewde geestelijk verzorgers bij dezelfde organisatie werken, is het niet 

duidelijk in hoeverre de resultaten anders zijn binnen een andere organisatie. De lezer moet er hiernaast 

rekening mee houden dat de meeste geestelijk verzorgers slechts een à twee trajecten hebben afgerond op 

het moment van interviewen en dat zij daarom nog geen volledig beeld hadden gevormd over de praktijk. 

Enkele geestelijk verzorgers gaven dit expliciet aan. Een andere beperking is dat het gehele onderzoek door 

slechts één onderzoeker is uitgevoerd. De betrouwbaarheid van het onderzoek zou bevorderd worden 

wanneer ook andere onderzoekers aan de analyse zouden hebben bijgedragen.  

Daarnaast zijn er een aantal kanttekeningen bij de interpretatie van de enquêteresultaten. Ten 

eerste waren de antwoorden van sommige verwijzers relatief kort, ondanks de aansporing in de enquête 

om uitgebreid antwoord te geven. Mogelijk zijn daarom geen dieperliggende motivaties en verwachtingen 

aan het licht gekomen. Bovendien is het moeilijk om deze korte antwoorden te vergelijken met de diepte-

interviews van de geestelijk verzorgers. Ten tweede hebben er alleen verwijzers meegedaan die 

daadwerkelijk een verwijzing naar i mindLife hebben gedaan; geen verwijzers die dit bewust niet deden of 

erover twijfelden. Mogelijk zijn de uitspraken van de verwijzers daarom relatief positief. Ten derde is het 

niet bekend welke functie elke afzonderlijke verwijzer in dit onderzoek had, omdat de enquête anoniem was. 

Hoewel het een enigszins homogene groep verwijzers betrof (bedrijfsartsen en praktijkondersteuners) 

kunnen de antwoorden niet worden verbonden aan een functie. Ten vierde is het onduidelijk hoe sociaal 
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wenselijk de antwoorden van de verwijzers zijn. Ten slotte is niet bekend of verwijzers spreken van 

‘levensvragen’ omdat zij deze taal zelf kennen of via promotiemateriaal van i mindLife. 

Ten slotte blijken bepaalde definities in de interviewguide achteraf mogelijk te breed. Er werd 

bijvoorbeeld in brede zin gevraagd naar “visie op het doel van geestelijke verzorging”, of “het kenmerkende 

van geestelijke verzorging”. Pas tijdens de analyse tekende zich een onderscheid af op verschillende 

niveaus. Hoewel een voordeel van de vraagstelling was dat duidelijk werd waar respondenten het eerst aan 

dachten, is het nadeel dat veel verschillende antwoorden werden gegeven. Zo vertelden sommige 

respondenten over een toekomstvisie op geestelijke verzorging, maar andere respondenten niet. Het is niet 

duidelijk of andere respondenten deze toekomstvisie niet hadden of dat zij deze niet noemden omdat er 

niet expliciet naar gevraagd werd. Dit kan de resultaten mogelijk hebben vertekend.  

6.4 AANBEVELINGEN VERVOLGONDERZOEK  

Vanwege het exploratieve karakter van dit onderzoek, was het voornaamste doel om belangrijke thema’s en 

vragen aan het licht te brengen. Daarom zijn er volop mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Zo bleek uit 

dit onderzoek dat de verwijzer een belangrijke schakel is voor de implementatie van geestelijke verzorging 

bij werk. Omdat de stem van de verwijzer in dit onderzoek nog wat kort en oppervlakkig aan bod kwam via 

enquêtes, kan bij vervolgonderzoek gedacht worden aan diepte-interviews met verwijzers of andere partijen 

in organisaties. Dit zou mogelijk een dieper inzicht geven in de motivaties en belemmeringen van 

verwijzers om geestelijke verzorging in te zetten. Omdat resultaatgerichtheid een bepalend kenmerk van 

geestelijke verzorging bij werk bleek, zou vervolgonderzoek zich eveneens kunnen richten op de vraag of 

deze resultaatgerichtheid verschilt tussen organisaties met en zonder een winstoogmerk. 

Daarnaast kan vergelijkend onderzoek worden gedaan naar kenmerken van geestelijke verzorging 

bij werk ten opzichte van andere zorgprofessies. Het concept ‘praktijk’ van Smit (2015), dat bruikbaar bleek 

in dit onderzoek, zou hiervoor gebruikt kunnen worden. Dergelijk vervolgonderzoek kan meer licht werpen 

op het perspectief van cliënten. In deze scriptie kwamen cliënten namelijk sporadisch en indirect aan het 

woord, via de verhalen van geestelijk verzorgers en verwijzers. Toch geven zowel verwijzers en geestelijk 

verzorgers aan dat de motivatie van de cliënt om het traject aan te gaan belangrijk is. Het is nog onduidelijk 

welke motivatie cliënten zelf hebben en wat hun beeld is van het kenmerkende van de praktijk ten opzichte 

van eventuele andere zorgverleners die zij spreken. Ten slotte kan dit onderzoek herhaald worden wanneer 

de praktijk gegroeid is en de geestelijk verzorgers meer ervaring hebben opgedaan. 
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BIJLAGE 1. INTERVIEW GUIDE  

Inleiding onderzoek 

Nogmaals bedankt dat u mee wilt doen met dit interview, en bedankt dat je de informed consent hebt opgestuurd. Ik zal het kort 

inleiden. Zoals je hebt kunnen lezen onderzoek ik voor mijn masterscriptie aan de UvH hoe de professionele praktijk van 

geestelijke verzorging bij werk gekenmerkt kan worden. In de interviews onderzoek ik hoe geestelijk verzorgers bij i mindLife 

daar tegenaan kijken op basis van hun ervaring. Ik heb dit interview gestructureerd aan de hand van een aantal elementen van 

een praktijk: werkwijzen, waarden, doelen en de context waarin je werkt. Het is een exploratief onderzoek, dus ook wanneer u 

relatief weinig gesprekken hebt gevoerd is uw ervaring relevant.  

U heeft naast uw werk bij i mindLife nog meer werkervaring, in het verleden of parallel. Hoewel dit onderzoek uitsluitend over uw 

visie op geestelijke verzorging bij i mindLife gaat, kan ik me voorstellen dat andere ervaringen helpend zijn om deze praktijk te 

vergelijken of onderscheiden. Dat is prima.  

Praktisch 

• Ik heb 10 vragen, maar het heeft een open karakter dus we kunnen op bepaalde onderwerpen dieper ingaan als die 

van belang blijken 

• Het interview zal ongeveer 60 minuten duren. 

• Ik wil je vragen of ik het onderzoek mag opnemen. 

• Je gegevens worden anoniem verwerkt. Ook wanneer je iets vertelt over een client om een voorbeeld te illustreren zal 

ik dit anonimiseren. 

• Heb je nog andere vragen vooraf? 

Interviewvragen 

Ik zal beginnen met een inleidende vraag 

1. Dti komt niet terug in het transcript maar zo kan ik een lijst maken met gegevens van mijn respondenten. Leeftijd, 

opleiding en werkervaring/parallelle werkzaamheden.  

2. Hoe veel trajecten heb je begeleid? 

3. Zou je iets willen vertellen over de thema’s die je tegenkomt in jouw begeleidingstrajecten bij i mindLife? 

a. Vind je dit algemene thema’s of vind je deze thema’s kenmerkend voor geestelijke verzorging via i mindLife? 

De komende vragen gaan over uw persoonlijke kijk op de praktijk 

4. Wilt u iets vertellen over de werkwijzen die u hanteert bij i mindLife? (denk aan methodieken, technieken of bepaalde 

inspiratie) 
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a. Optionele deelvragen 

i. In hoeverre zijn deze werkwijzen afgestemd op de specifieke context van werk? 

ii. Heb je een voorbeeld van een door u gebruikte werkwijze die u uitdrukkelijk bij geestelijke 

verzorging bij werk vindt aansluiten? 

5. Welke waarden staan voor u centraal in uw begeleidingspraktijk bij i mindLife? 

a. Hoe verhouden die waarden zich tot de context van i mindLife waarin de geestelijke verzorging plaatsvindt? 

6. Wat is uw visie op het doel van de praktijk als geheel? Daarmee bedoel ik de praktijk van geestelijke verzorging via i 

mindLife 

7. In hoeverre lukt het u om jouw waarden en doelen te verwezenlijken in de praktijk? 

De komende vragen gaan over de context van het bedrijfsleven waarin i mindLife opereert en waarin u geestelijke verzorging 

biedt.  

8. In hoeverre merkt u een invloed van de context van het bedrijfsleven in uw begeleidingspraktijk?  

a. (wanneer relevant) Kunt u een voorbeeld van noemen waarin dat tot uiting kwam? 

9. Welke eventuele spanningsvelden brengt de context van het bedrijfsleven in de praktijk van uw begeleiding? 

a. Waar uit dat zich in? 

 

Nu volgen de laatste vragen. Daarin wil ik met u in gesprek over wat kenmerken zou kunnen zijn voor geestelijke verzorging bij 

werk als werkveld en wat daar de unieke bijdrage van is. De VGVZ is ook aan het kijken of dit nu een nieuw werkveld is.  

 

10. Wat is in uw ogen het unieke wat u als geestelijk verzorger bij i mindLife te bieden heeft?  

a. Is er een concreet moment geweest in de begeleiding waarin u dit ervaarde?  

11. Zijn er grensgevallen, of momenten waarop u twijfelt wat het unieke is wat u als geestelijk verzorger bij i mindLife te 

bieden hebt? 

a. Heeft u daar een voorbeeld van? 

12. Wat vindt u wezenlijk kenmerkend voor de praktijk van geestelijke verzorging bij werk? 

a. Heeft dat bijvoorbeeld te maken met de thematiek, de manier van begeleiding, de commerciële context, etc. 

 

Dat was de laatste vraag.  

13. Wil je nog iets toevoegen? 
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BIJLAGE 2. UITNODIGINGSBRIEF INTERVIEW 

 

Uitnodiging voor de deelname aan een interview 

over geestelijke verzorging voor werkend Nederland 

 

Universiteit voor Humanistiek 

 

Voor mijn masterscriptie aan de Universiteit voor Humanistiek doe ik onderzoek naar de vraag hoe geestelijke verzorging in de 

context van werk kan worden gekenmerkt. Omdat de geestelijk verzorgers bij i mindLife ervaring hebben in dit werkveld, wil ik 

middels interviews graag exploreren hoe zij zelf tegen hun praktijk in dit nieuwe werkveld aankijken. Omdat het een exploratief 

onderzoek betreft, is het geen probleem wanneer u slechts enkele gesprekken heeft gevoerd. Het interview zal gemiddeld 50 tot 

60 minuten duren. Ik gebruik hierbij een aantal open vragen om het interview te structureren, maar er wordt voldoende ruimte 

behouden om bepaalde onderwerpen dieper te verkennen.  

 

Onderstaande onderwerpen zullen centraal staan in het interview: 

• Uw werkwijzen en voorbeelden daarvan. 

• Uw visie op de belangrijkste doelen in deze praktijk en uw waarden. 

• Hoe en in hoeverre de specifieke context van het bedrijfsleven van invloed is op uw werkwijzen, doelen en waarden. 

• Eventuele spanningsvelden die u ervaart in het werken in deze context. 

 

De interviews worden door mij, Julia van Ittersum, afgenomen. De deelname aan het interview is vrijwillig. Het interview kan 

zowel face-to-face als online afgenomen worden, afhankelijk van uw voorkeur. Ook zal ik rekening houden met uw voorkeuren 

wat betreft een tijd en locatie. 

 

Ik zal bij het interview toestemming vragen of ik het gesprek mag opnemen en transcriberen, waarbij ik wil benadrukken dat de 

resultaten anoniem worden verwerkt. Na afloop stuur ik een samenvatting van het interview waarbij u kunt aangeven of u het 

hiermee eens bent. Wanneer gewenst, is het mogelijk om het transcript te ontvangen. Na de afronding van het gehele onderzoek 

kunt u een kopie van het onderzoek ontvangen. 
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Mochten er naar aanleiding van deze uitnodiging vragen opkomen, dan kunt u mij bereiken via onderstaande contactgegevens. 

 

Alvast bedankt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Julia van Ittersum, 

Universiteit voor Humanistiek 

 

Contact 

E-mail: juliavanittersum@gmail.com 

Telefoon: +31637351118 
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BIJLAGE 3. INFORMED CONSENT INTERVIEW 

  

Toestemmingsverklaringformulier (informed consent) 

Titel onderzoek: Geestelijke verzorging voor werkend Nederland. Een exploratief onderzoek naar de professionele praktijk van 

een opkomend werkveld: ‘werkplek geestelijke verzorging’ 

Verantwoordelijke onderzoeker: Julia van Ittersum 

 

In te vullen door de deelnemer  

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel van het onderzoek. 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. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

Ik begrijp dat opnames of transcripten van het interview uitsluitend voor analyse en/of wetenschappelijke presentaties zal worden 

gebruikt.  

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht voor om op elk moment zonder 

opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen.  

 

Naam deelnemer: …………………………………………………………………………..  

 

Datum: …………… Handtekening deelnemer: …...………………………………….  

 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker  

Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende vragen over het onderzoek naar 

vermogen beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen 

nadelige gevolgen ondervinden.  

 

Naam onderzoeker: ……………………………………………………………..…………..  

 

Datum: …………… Handtekening onderzoeker: ...…………………………………. 
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BIJLAGE 4. UITNODIGING ENQUÊTE  

 

Geachte heer, mevrouw, 

Een tijd terug heeft u een doorverwijzing gedaan naar i mindLife, life counseling voor werkend Nederland. Hiervoor heb ik u 

laatst kort benaderd, zodat we met behulp van uw feedback verbeteringen aan kunnen brengen in onze dienstverlening.  

 

Parallel hieraan loopt er een mooi onderzoek: Julia van Ittersum is haar masterscriptie (Humanistiek) aan het schrijven over i 

mindLife, om de mogelijkheden van dit aanbod te verkennen, en zij wil graag met een geanonimiseerde enquête van slechts 

twee vragen (geschatte tijd 5 minuten) wat inzichten bij u ophalen.  

 

De enquête: https://forms.gle/4MoqKMLNSLu5rtXv7  

 

Het aantal verwijzers is momenteel nog klein, zij is dan ook afhankelijk van uw input. Bij voorbaat veel dank als u bereid bent 

hier tijd voor te maken.  

 

Met vriendelijke groet, 
  
Jos Nierop 

Life counselor, projectleider 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Graag een laatste maal aandacht voor onderstaande enquête van 5 minuten voor de masterscriptie van Julia van Ittersum over 

de begeleiding bij zingeving voor werkend Nederland. We hebben inmiddels van de helft van de verwijzers naar i mindLife een 

geanonimiseerde reactie ontvangen, waarvoor dank!  

 

Julia heeft echter meer reacties nodig om daadwerkelijk aan de slag te kunnen, dus mocht je de enquête nog niet bekeken 

hebben, dan heel graag: https://forms.gle/4MoqKMLNSLu5rtXv7  

 

Met vriendelijke groet, 
  
Jos Nierop 

Life counselor, projectleider 

https://forms.gle/4MoqKMLNSLu5rtXv7
https://forms.gle/4MoqKMLNSLu5rtXv7
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BIJLAGE 5. INFORMED CONSENT ENQUÊTE
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Bijlage 6. Enquête 
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BIJLAGE 7. CODEBOOM INTERVIEWS 
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