
De Hof Van Het Heden Onderzoek 

 

Onderzoek De Hof van het Heden:  

 

Iedereen die deelneemt aan dit onderzoek van De Hof van het Heden doet dit geheel 

op eigen initiatief en op eigen verantwoording. 

Dit neemt niet weg dat De Hof van het Heden erop vertrouwt, dat dit onderzoek, op 

de meest verantwoorde wijze wordt uitgevoerd.  

Jij start als deelnemer met dit onderzoek, om De Hof van het Heden een duidelijk 

beeld te geven van wat er speelt onder de mensen.  

De Hof van het Heden draagt er zorg voor dat alle informatie die gedeeld wordt 

binnen de organisatie van De Hof van het Heden blijft, tenzij de betreffende 

deelnemer, voor het bekend maken van zijn gegevens schriftelijk akkoord gegeven 

heeft.  

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Zowel De Hof van het Heden als 

deelnemer zal zich door deelname hieraan houden.  

De Hof van het Heden bedankt iedereen voor deelname aan dit onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

  



De Hof Van Het Heden Onderzoek 

 

Onderzoek De Hof van het Heden  
Verklaring 

Ondergetekende geeft zijn/haar volledige akkoord voor de in dit onderzoek 

genoemde voorwaarden. Ondergetekende zal zich door ondertekening van dit 

formulier hieraan houden 

 

 

Ondergetekende draagt te allen tijde de volledige verantwoordelijkheid.  

Onderzoek De Hof van het Heden 

Om uw melding in behandeling te kunnen nemen hieronder uw gegevens 

Dhr.   Mw.  Aanhef * 

  

Naam *  

Voorletters *  

Adres  Nr.        

Postcode  

Woonplaats *  

Telefoonnummer *  

Email adres *  

Pers. Website 

Naam Website 

 

Handtekening voor 

akkoord 

 

 Wanneer u anoniem deelneemt 

Man*  Vrouw *  

Leeftijd  

In dienstverband Ja  Nee  

Functie  

Andere Inkomsten Ja  Nee  

 

Inleiding 

Een mens heeft vele rollen in zijn leven. In eerste instantie ben jij jezelf, een persoon die 

samen met iemand is of als single door het leven gaat. Toch ben je nooit alleen omdat je altijd 

verbonden bent met de ander. Je bent zoon of dochter van, daarnaast woon je in een huis, heb 

je buren of plaatsgenoten. Wanneer je werkt, heb je een werkgever, collega’s en mogelijk zelfs 

vrienden.  

 

Door alles wat de maatschappij van jou als mens verlangt kan het best lastig zijn om in alle 

gevallen jezelf te kunnen zijn en blijven. Dit onderzoek is erop gericht om een beeld te krijgen 

van hoe jij hier als mens zelf naar kijkt en op die wijze wellicht jezelf en de ander tot hulp kunt 

zijn. We leven per slot van rekening in een wereld met 7 miljard mensen, jezelf zijn is daarbij 

heel belangrijk om het vol te houden. 

 



De Hof Van Het Heden Onderzoek 

 

 

Een eigen identiteit 
Hoe belangrijk is het voor jou om jezelf te kunnen zijn? 
Van levensbelang  Minder belangrijk  Niet belangrijk  

Waarom: 

 

 

Kun jij overal jezelf zijn? 
Altijd  Soms  Nooit  

Waarom: 

 

 

Waar kun jij het meest jezelf zijn? 
Overal  Niet overal  Nergens  

Waarom: 

 

 

Wat weerhoudt je ervan om jezelf te zijn? 
Angst  Onzekerheid  Geen zin in strijd  

Waarom: 

 

 

Hoe zeker ben jij dat je jezelf bent? 
Zeker  Bijna zeker   Niet zeker  

Waarom: 

 

 

Waaruit blijkt dat jij jezelf bent? 
Uit alles  Uit sommige 

dingen 

 Uit niets  

Waarom: 

 

 

Ben jij hier weleens eerder mee bezig geweest? 
Dagelijks  Zo nu en dan  Nooit  

Waarom: 

 

 

Wat vind jij van dit onderzoek en heeft dit je geholpen of aan het denken gezet?  

 

 

 

 

 

 

 


