
Zoek je mee?
Samen zoeken in Grote Vragen
Proces van een “zoektocht”



Wat is 
De Grote Vragen?



Het ‘waarom’
Als 20ers en 30ers hebben we veel Grote
Vragen. Over relaties, werk, het klimaat,
stress, zingeving, enz. Het antwoord
vinden we niet op Google. Maar waar
wel?

Wij geloven dat we verder komen door
eerlijke gesprekken met anderen. En door
de input van experts. Vanuit De Grote
Vragen maken we dat mogelijk.

Het team bestaat momenteel uit Laurens, 
Karin, Femke, Michelle, Carin, Dominque
en Annemijn.

Wij werken (meestal vrijwillig) aan De
Grote Vragen.

Het team

Wat we doen

• Plek om te zoeken voor 20ers en 
30ers.

• Online én offline: online content én 
offline ontmoetingen en gesprekken.

• Divers. Ontmoeting tussen mensen 
met heel verschillende 
achtergronden en overtuigingen. 
Zodat we van elkaar kunnen leren en 
uitgedaagd worden.



Jij kunt meedoen



Wie zoeken we?

• Mensen

• Tussen de 20 en 35 jaar.

• Met HBO+ denkniveau.

• In een ongebonden levensfase (niet getrouwd, 
geen koopwoning, geen vast contract).

Pas jij in dat plaatje? Dan zoeken we jou om als 
vrijwilliger mee te bouwen aan De Grote Vragen. 



Wat bieden we?

• Mooie ontmoetingen en gesprekken 
met leeftijdsgenoten.

• Nieuwe inzichten voor je zoektocht. 
Door input van experts. En door 
gesprekken met mensen die anders 
denken.

• Een avontuur van 5 maanden. Lekker 
afgebakend dus. Vraagt ongeveer 3 
uur per week.

• Authenticiteit. Je bent eerlijk over wie 
je bent, wat je mooi vindt, gelooft en 
over je eigen zoektocht en vragen. 

• Open-minded. Je wilt leren en bent 
open naar perspectieven vanuit 
verschillende (religieuze en niet-
religieuze) levensovertuigingen.

• Tijdsinvestering. +/- 3 u/week voor 
een periode van 5 maanden (=één 
zoektocht). Dat is inclusief 
ontmoetingen.

Wat vragen we?



Voorbeeldvragen



Wat gaan we doen?



Wat gaan we doen?

• Samen bezig met een Grote Vraag. 

• Proces van 5 maanden, +/- 3 u p. week.

• Eigen proces + regelmatige ontmoetingen.

1. Startevent

2. Vraag 
verkennen
Maand 1

3. Inspiratie 
zoeken

Maand 2-3

4. Praktisch 
maken

Maand 4-5

5. Slotevent
Maand 5



1. Startevent

We willen een leuk en gezamenlijk proces. Daarom 
geven we de zoektocht een leuke en inhoudelijke 
aftrap.

Startevent
• Inleiding hoofdvraag en theorie
• Oefeningen
• Gesprek
• Uitleg proces



2. Verkennen

We willen dat de zoektocht écht relevant is. Daarom 
verkennen we voor onszelf en samen waar de vraag 
raakt aan ons leven. Wat zijn mijn eigen (sub)vragen 
hierbij? Waar loop ik tegenaan? Wat wil ik weten? 

Verkennen (zelf)
• Waar speelt deze vraag voor mij?
• Individueel aan de slag m.b.v. oefening.

Meeting (online)
• Uitwisselen, luisteren, delen



3. Inspiratie zoeken

We willen profiteren van de wijsheid en ervaring van 
anderen. Daarom gaan op zoek naar input van experts 
voor nieuwe denkrichtingen. Iedereen zoekt iets en 
brengt iets in dat hem/haar inspireert.

Content zoeken (zelf)
• Zoeken wat inspireert.
• Reflecteren.

Meeting (online)
• Pitch van stukje content
• Duo’s maken ob.v. verschillen

Podcast (duo’s)
• O.l.v. een host open en eerlijk gesprek 

overzoektocht,  raakvlakken en 
verschillen. 



4. Praktisch maken

We willen niet alleen praten, maar ook doen. Niet alleen 
filosoferen over ‘hoe het zou kunnen zijn’, maar ook 
kijken of het lukt om daar te komen. Daarom 
experimenteren we met kleine gewoontes/rituelen. Als 
kleine maar duurzame stapjes in de richting die ons 
inspireert.

Meeting (online)
• Bedenken van een ritueel/ 

gewoonte

Oefenen (zelf)
• Maakt de gewoonte 

verschil?

Meeting (online)
• Hoe gaat het?

Output (zelf of samen)
• Verslag van zoektocht en 

gewoonte via een vlog, 
blog, podcast, etc. 



5. Slotevent

De zoektocht gaat door, met nieuwe vragen en nieuwe 
mensen. Daarom sluiten we de zoektocht af met een 
leuk event waar iedereen welkom is. Daar delen we 
ervaringen en bedenken we een nieuwe Grote Vraag. 
Daarmee starten we een nieuwe zoektocht, met 
iedereen die dan mee wil doen. Zo begint de cyclus 
opnieuw.

Slotevent (iedereen welkom)
• Relaxte setting (kampvuur?). 
• Uitwisselen van ervaringen, 
• spreker over het thema, 
• brainstorm nieuwe Grote Vraag



Vólgende vraag

Vanuit de brainstorm ontstaat weer een nieuwe 
zoektocht met een nieuwe vraag. Je kunt zo vaak 
meedoen als je wilt. Zo leer je mensen goed kennen en 
word je deel van de ‘community’. 

Doe je weer mee? 

Nodig je ook anderen uit?

Of ben je (voor nu) klaar?

Zoektocht Volgende 
zoektocht



Enthousiast?

Kijk snel op de website en meld je aan om mee te doen!

Op de website vind je zoektochten die nu lopen of 
binnenkort starten.

www.degrotevragen.nl

http://www.degrotevragen.nl/

