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De fundamenten van verbondenheid en betekenisvol contact  

Mensen zijn sociale wezens (Cacioppo & Patrick, 2009), gevoelsmatig weten we dit vaak al. 

Interessant is dat de wetenschap dit ook ondersteunt. Baumeister & Leary (1995) stellen dat 

ieder mens een fundamentele behoefte aan verbondenheid heeft. Mensen willen zich met 

anderen verbonden voelen, gehoord en gezien worden en ergens bij horen (geaccepteerd 

worden). Hiervoor is een zekere mate van duurzaamheid in en kwaliteit van onze sociale relaties 

nodig. Onze fundamentele behoefte aan verbondenheid is een belangrijke drijfveer van ons 

menselijk bestaan en heeft grote invloed op hoe wij ons voelen en hoe we denken (Baumeister 

& Leary, 1995). Ook ons gedrag en vele maatschappelijke gebruiken en instituties worden voor 

een groot deel door deze behoefte beïnvloed en bepaald (Leary & Cox, 2008). 

De behoefte aan verbondendheid is echter per persoon uniek en wordt door ieder mens 

anders vormgegeven en ingevuld. Deze behoefte en het al dan niet vervullen daarvan is de 

cruciale factor die bepaalt of iemand tekortkomingen ervaart op dit vlak (Mellor et al., 2008). 

Het niet vervullen van deze behoefte heeft negatieve invloed op het welbevinden van mensen 

(Verhagen et al., 2017).  

Ieder persoon ontleent op een eigen - en daarmee subjectieve - manier betekenis aan 

diens relaties met anderen. Persoonlijke kenmerken, ingrijpende levensgebeurtenissen en 

maatschappelijke factoren zijn hierop van invloed (Wigfield et al., 2022). Wel kan er in 

algemene zin worden gesteld dat de kwaliteit en betekenis van iemands sociale relaties 

belangrijker zijn dan de kwantiteit van die relaties (Goleman, 2007; Cacioppo & Patrick, 2009).  

Contact kan op verschillende manieren waardevol en betekenisvol zijn voor mensen. 

Over het algemeen kan er worden gesteld dat contact dat ons bijblijft, verrijkt en positieve 

impact heeft betekenisvol is (Litt et al., 2020, p. 11). Het gaat dan om impact en meerwaarde 

op informatief, praktisch en/of emotioneel niveau. Hiermee wordt gedoeld op het tijdens het 

contact opgedane informatie, hulpmiddelen en/of emotionele steun die ook na afloop voor ons 

waardevol zijn ons bijblijven (Litt et al., 2020). 

Onze hersenen spelen een belangrijke rol in het contact dat we hebben met anderen en 

de manier waarop we dat contact ervaren. Een relatief nieuwe tak binnen de neurowetenschap 

die zich hiermee bezighoudt is de zogeheten ‘sociale neurowetenschap’. De sociale 

neurowetenschap stelt dat onze hersenen zijn ingericht en gemaakt voor sociale interactie. 

Bepaalde gebieden en verbindingen in onze hersenen zijn ontstaan en verder ontwikkeld voor 

en door het hebben van contact met anderen. Ofwel; ‘’we are wired to connect’’ (Goleman, 

2007, p. 4). Dit komt mede doordat het voortbestaan van de mens sterk afhankelijk was (en is) 
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van onze vermogens tot contact maken en houden met anderen. We hebben anderen nodig om 

te (over)leven (Cacioppo & Patrick, 2009).  

Onze sociale vaardigheden berusten dus op bepaalde hersengebieden en verbindingen 

daartussen (Goleman, 2007; Frith & Frith, 2001), ook wel het ‘sociale brein’ genoemd 

(Goleman, 2007). Eén van deze belangrijke sociale vaardigheden is ons vermogen tot empathie 

en inlevingsvermogen. Dit berust op de vermogens van ons ‘sociale brein’ om een voorstelling 

te maken en na te bootsen in onze eigen hersenen wat we bij een ander beogen waar te nemen 

(Frith & Frith, 2001; Goleman, 2007). Op basis hiervan reageren we en zetten we ons contact 

met de ander voort. Als mensen in contact zijn met elkaar ontstaat er een neurologische 

feedback loop en beïnvloeden we elkaars gedachten en gevoelens  Er ontstaat een 

wisselwerking tussen verschillende hersengebieden in verschillende - oppervlakkig én dieper 

gelegen - lagen van het brein (Goleman, 2007). 

Er is veel wetenschappelijk bewijs dat het hebben van positieve en steunende sociale 

contacten met anderen positieve invloed hebben op onze (fysieke en mentale) gezondheid en 

welbevinden (Baumeister & Leary, 1995; Cacioppo & Patrick, 2009; Goleman, 2007; 

Umberson et al., 2011). Gevoelens van verbondenheid geven bovendien zin aan het leven 

(Goleman, 2007; Stillman et al., 2019a; Stillman & Baumeister, 2019b) en zijn ook daarom 

belangrijk voor ieder mens. Positieve en steunende sociale relaties die gekenmerkt worden door 

wederzijdse emotionele betrokkenheid, kunnen namelijk voorzien in fundamentele sociale 

bestaansbehoeften die ieder mens heeft (Machielse, 2021; Weis, 1974). Deze fundamentele 

sociale bestaansbehoeften ‘’kunnen worden samengevat in drie hoofdfuncties van 

betekenisvolle verbindingen met anderen: ze dragen bij aan zelfrespect, verbinding en sociale 

steun’’ (Blonk et al, 2020, p. 11). 

Het tegenovergestelde is ook waar; sociale contacten en relaties met negatieve impact 

hebben negatieve invloed op onze gezondheid en welbevinden (Baumeister & Leary, 1995; 

Cacioppo & Patrick, 2009; Goleman, 2007; Umberson et al., 2011). Ook ervaren 

tekortkomingen in het sociale netwerk, met als mogelijk gevolg gevoelens van eenzaamheid 

(De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2007), hebben negatieve invloed op iemands gezondheid en 

welbevinden (Cacioppo & Patrick, 2009; Holt-Lunstad et al., 2017; Holt-Lunstad, 2021; Leigh-

Hunt et al., 2017; Spitzer, 2019; Umberson et al., 2010). Het investeren in mogelijkheden voor 

het ontmoeten en het hebben van sociaal contact met anderen is dus zeer waardevol (Holt-

Lunstad et al., 2017; Holt-Lunstad, 2021; Umberson et al., 2010). 

Conclusie 
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Het is evident dat betekenisvol contact essentieel en noodzakelijk is voor iedereen. 

Betekenisvol contact voorziet in de fundamentele behoefte aan verbondenheid van ieder mens 

en draagt bij aan gezondheid en welzijn, zowel op fysiek als op mentaal vlak. Het zou immers 

zonde zijn om geen gebruik te maken van onze sociale vaardigheden die hun basis hebben in 

ons ‘sociale brein’ (Goleman, 2008). Het ene contact is echter het andere niet en de kwaliteit 

en impact van een contact bepaalt of een contact betekenisvol is. Maar hoe gebeurt dit dan en 

welke factoren spelen hierin een rol? Jansen (2008) onderscheidt verschillende factoren die 

bijdrage aan kwalitatief hoogwaardig en betekenisvol contact. Ten eerste is een veilige sfeer 

belangrijk waarin men zichzelf kan zijn en durft te uiten wat er in iemand omgaat (congruent 

zijn). Ten tweede is het van belang om aandacht voor elkaar te hebben en er fysiek én mentaal 

helemaal te zijn. Een open en onbevooroordeelde houding is hierin cruciaal. Ook je inleven in 

de ander is belangrijk en noodzakelijk omdat de ander zich hierdoor gehoord en gezien voelt. 

Tot slot is een gevoel van gelijkwaardigheid en wederkerigheid vanuit een gedeeld mens zijn 

essentieel. Dit zorgt voor wederzijds begrip en compassie omdat we zo, ondanks onze 

verschillen, verbondenheid met de ander kunnen voelen.  

 

De op de 1330 methodiek gebaseerde 1330 dialogen creëren ontmoetingen en momenten van 

betekenisvol contact. Dit is op zichzelf al waardevol en deze ontmoetingen kunnen worden 

voorgezet en de basis creëren voor duurzame en steunende sociale contacten in de toekomst. 

De vier pijlers van de 1330 methodiek (Verbinden, Verbreden, Verdiepen en Veiligheid) sluiten 

aan op de hierboven beschreven behoeftes en vermogens van mensen op het vlak van 

verbinding met anderen. Ook sluiten ze aan op de hierboven beschreven voorwaarden voor 

kwalitatief contact van Jansen (2008). Kortom, 1330 biedt een toolbox voor het faciliteren en 

creëren van betekenisvol contact.  

 

Meer weten over de methodiek en mogelijkheden van 1330? Neem vooral contact op via 

info@1330.nl of neem een kijkje op www.1330.nl.   
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