© Excellence Kerken, 2013

Kwalitatief onderzoek naar Geestelijke Groei
Wat heeft de gemeente nodig om geestelijk te groeien? Waardoor groeien gemeenteleden en wat
belemmert hun groei? Hebben onze activiteiten en ons onderwijs in de gemeente werkelijk
geestelijke groei gebracht? Hoe kunnen wij de geestelijke groei van gelovigen en de gemeente
stimuleren?
Wat wordt er precies onderzocht?
In dit onderzoek wordt gezocht naar de betekenissen die de deelnemers geven aan geestelijke groei
en daaraan verwante onderwerpen. De betekenissen worden zichtbaar door met elkaar in gesprek te
gaan en elkaar vragen te stellen. Door al deze verhalen krijgt de gemeente meer zicht op hoe
geestelijk groei plaatsvindt en wat dat voor de gemeente betekent. Je krijgt meer zicht op wie of wat
welke rol speelt bij geestelijke groei en factoren die de groei stimuleren of juist remmen. Daarnaast
blijkt ook welke aspecten van geestelijke groei als zeer belangrijk worden gevonden of wat de
deelnemers juist nodig hebben om verder te kunnen groeien.
Volgens welke methode verloopt het onderzoek?
Het onderzoek is een zogenaamd kwalitatief onderzoek. Deze vorm van onderzoek is zeer geschikt
om betekenissen van een onderwerp te onderzoeken. In het onderzoek naar geestelijke groei wordt
gewerkt met focusgroepen. Dit zijn groepen van 7 tot 12 personen die voor deze gelegenheid
worden samengesteld. Met deze groepen wordt een gesprek van ongeveer anderhalf uur gevoerd.
Het gesprek wordt geleid door één van de onderzoekers aan de hand van een topic guide. Het
gesprek met elkaar wordt op verschillende manieren gestimuleerd, bijvoorbeeld met foto’s en een
kort videofragment. De deelnemers krijgen ruimte om hun verhaal te doen over geestelijke groei
zonder de beperkingen van vooronderstellingen.
Naast een medewerker van CC-Excellence is ook het psychologisch adviesbureau Zilt betrokken bij
het kwalitatief onderzoek.
Wat zijn de resultaten van het onderzoek?
Naar aanleiding van het onderzoek wordt een onderzoeksrapport geschreven. Het onderzoeksrapport
is een verslag dat de gemeente de komende jaren als vertrekpunt kan nemen. De adviezen die eraan
worden toegevoegd helpen om de resultaten van het onderzoek om te zetten in de praktijk van het
gemeenteleden. Het rapport kan dienen als een gids om de gemeente te helpen geestelijk te groeien.
Het rapport geeft inzicht in hoe geestelijke groei plaatsvind en waardoor de gemeenteleden groeien.
De gemeente heeft deels invloed op deze geestelijke groei. Zij kan de groei stimuleren en afremmen.
Uit het onderzoek blijkt hoe de groei gestimuleerd kan worden en dat kan wel eens heel anders zijn
dan in eerste instantie de verwachting is…
Wat zijn de effecten van het onderzoek?
Het onderzoek maakt deel uit van een breder begeleidingstraject vanuit CC-Excellence en is dus niet
los verkrijgbaar. Een traject duurt inclusief het onderzoek ongeveer een seizoen/jaar (ca. 280
onderzoeks- en begeleidingsuren). Er wordt gedurende het jaar een stuurgroep geformeerd, die de
resultaten en adviezen naar aanleiding van het onderzoek mee helpen uitwerken in de gemeente.
Op deze wijze heeft het onderzoek blijvende positieve invloed op de geestelijke groei in de gemeente.

