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Ik zal een geheim verklappen . Het gaat om een gezinne-

hebben jongeren houvast nodig bij de keuzen die ze nu

tje . Zij wo nen niet in Nederland en niema nd zal dit ver-

moete n maken. Uit onde rzoek blijkt dat een duidelijke

haal met hen in verband kunnen brengen, dus ik kan het

arbeidsident ite it en een helder t oekomstpers pect ief

gerust vert ellen. De ma n nam op j eugd ige leeft ijd een

positi ef samen hangen met motivat ie en stu diepresta -

onwrikbaar besluit: 'ik w il nooit kinderen krijgen '. Hij had

t ies.Vaak is het dan ook goed om jongeren te bevestigen

nooit getwijfe ld aan zijn beslissing, hoew el zijn vrouw

in hu n ideeën en keuzen. M aar er is een andere kant.

vaak had geprobeerd hem op and ere gedacht en te bren-

Som m igen zij n jui st t e zeker over wi e ze zij n en hoe

gen. Haar kinderwen s w as zo sterk, dat zij op gegeven

hu n toek omst ige leven moet w orden. M et het oog op

moment nog maar één mogelijkheid zag. Zij stopte met

de langere termijn is het in die gevallen ju ist goed om

de pi l zonder hem dat t e vert ellen. Kort daarna w as ze
zwa nger. Hij wa s wo edend en verli et haar bijn a, maar is
t och gebleven. Een docht ertj e werd geboren . En nu komt
het : het kind w erd al gauw het meest waa rdevolle in zijn
leven. Het motiveerde hem bij voorb eeld om zijn carriè re
ste viger ter hand t e nemen. Met succes.
Uit onderzoek blijkt. dat jongeren vaak beslissingen nemen waa raan ze heel lang, of zelfs hun hele leven trouw
blijven. Zo zij n er nogal w at die de beslissing nemen om
rijk t e w ord en. M arvin is zo iemand. Ik lees over hem in

Sommige leerlingen
zijn juist te zeker

over zichzelfen hun

'Scherprecht er van de liefde ', waarin Yalom tien leerzame, wa argebeurde verhalen uit zijn psychotherapeutische prakt ijk vertelt. Marvin wer d accountan t, begon een

toekomstvisie

succesvolle eigen zaak,w erkte hard, belegde fortu inl ij k
in onroer end goed en wer d een rijk man, precies zoals hij
gewild had. M aar t oen hij 64 w as, raakte hij in de problemen. Nu kwam het mom ent dat hij heel ruim van zijn

kritis che vragen t e stellen. Wat beide groepen leerli ngen

rente zou kun nen gaan leven. Hij meende zij n hele leven

zou kunnen helpen is de confronta t ie met levensver-

hiervoor gewerkt te hebbe n. Maar in plaats van geluk-

halen .Twijfelende leerlingen kunnen ger ustgesteld

kig wer d hij depressief en kreeg hij last van impote nt ie

wo rden, als ze zien hoe heel veel mensen pas in de loop

en zeer ernstige m igrainekrachte n. ln het begin vlotte

van hun leven hun draai vind en. Leerlingen die t e zeker

de psychot herapie bij Ya lom niet erg, maar na een t ijd j e

van hu n zaak zij n, zien jui st dat veel mensenlevens heel

kwa m er een omslagpu nt. 'Hij huilde om alles wat hij

anders verlopen dan gepla nd.Wat levensverhalen ook

had gemist , om alle dode j aren in zij n leven. Wat w as het

duid elij k zullen maken is dat mensen uiteind elij k niet

droevig, zei hij , dat hij t ot nu had gewac ht om t ot leven

gelukkig w orden van eenzij dig mat erialisti sche doelen.

te komen .' Pas vanaf dat moment ging het bet er.

Waar het om gaat is een goede graad van commitment :

Ook in m ijn eigen prakt ij k als loopbaanadviseur kom ik

een combinatie van voldoende vastbes lote nheid met

menige volwassen cliënt t egen, di e zich mo et ontwo r-

geno eg fl exibiliteit . Commitm ent s zijn pri ma, maa r met

ste len aan eerder gemaakte comm itm ent s, di e uitei nde-

levenslange com mitments moet j e oppassen, zeker als

lijk vals bleken, bij voor beeld omdat ze ontleend waren

je jong bent. Vraag is wel of jongeren openst aan en zich

aan de w ensen van ouders, de problemen van dat mo-

lat en beïnvloeden door levensverhalen. Wat denkt u?

ment of aan de waarden van leeft ijdgenot en. Dan denk
je w el eens:ja m me r dat dat besef nu pas komt .

Tom Luken is ar beids- en organisati epsy choloog en werkt

Voor het werk van decaan, ment or of st udieloopbaan-

als onafhankelijk onderzoeker en adviseur bij loopb aan-

begeleider is sprake van een dil emm a.Van de ene kant

vraagst ukken.

