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‘U bent zo jong, in het leven nog zo onervaren, dat ik u, mijn beste, zo goed ik kan zou willen vragen 

geduld te hebben met alles wat in uw hart nog niet toch een oplossing is gekomen en te proberen de 

vragen zelf lief te hebben als voor u niet toegankelijke kamers en als boeken die in een volkomen 

onbekende taal zijn geschreven. Zoek nu niet naar antwoorden die niet gegeven kunnen worden, omdat 

u niet in staat zou zijn om ze te leven. Leef nu uw vragen. Misschien leeft u dan gaandeweg, ongemerkt, 

op een dag in een ver verschiet het antwoord binnen.’ 

 

Rainer Maria Rilke, 16 juli 1903 

  



 
 

Voorwoord 

 

Deze scriptie begon vanuit een fascinatie voor de mens en vooral vanuit een fascinatie over hoe mensen 

hun leven inrichten. Hoe zorg je ervoor dat je een leven leeft wat voor jou de moeite waard is? En wat is 

daarin voor jou eigenlijk belangrijk? Levenskunst heb ik daarbij altijd een mooi woord gevonden. Het 

leven als wit doek, waar je aan de hand van je eigen stijl, smaak en interesses een bepaalde indruk 

achterlaat. Ontstaan door een combinatie van hard werken en toeval, individuele overdenking en 

gebundelde kracht. Dit onderzoek is een zoektocht om een klein puzzelstukje van het mysterie van het 

leven op te lossen. Om een klein inkijkje te geven in hoe anderen bezig zijn met de inrichting van hun 

leven. Op deze manier hoop ik dat we van elkaar kunnen leren zodat een ieder, op zijn eigen manier, 

een levenskunstenaar kan worden. 

Deze scriptie markeert zowel een einde als een nieuw begin. Ik sluit hiermee een belangrijke 

periode van 8 jaar studie af. Een mooie tijd waarin ik zowel op University College in Maastricht als op de 

Universiteit voor Humanistiek vele dierbare ervaringen heb opgedaan. Ik ben dankbaar voor deze mooie 

plekken die me de ruimte, inspiratie en vrijheid hebben geboden om te kunnen groeien en ontwikkelen, 

zowel als mens als professional. Daarnaast opent het leveren van deze scriptie ook een nieuwe deur: die 

naar het leven van afgestudeerde. Met dit onderzoek heb ik al een kijkje mogen nemen van wat er zich, 

mogelijkerwijs, achter deze deur zou kunnen bevinden. Hoe anderen om zijn gegaan met de vrijheid die 

deze nieuwe periode biedt. Ik ga dus niet geheel onvoorbereid op pad en verheug me op deze nieuwe 

fase.  

Tijdens mijn scriptieperiode heb ik de steun van vele dierbare mensen mogen ontvangen, van 

wie ik hier een aantal specifiek wil noemen. Ten eerste de respondenten; zonder jullie deelname was dit 

onderzoek niet mogelijk geweest! Dank voor jullie bereidheid om mee te werken en jullie persoonlijke 

verhalen met mij te delen. Niet alleen voor deze scriptie, maar ook persoonlijk neem ik jullie 

levenslessen mee. Daarnaast ook mijn begeleiders, die ieder op hun eigen manier ervoor hebben 

gezorgd dat deze scriptie naar een hoger niveau getild werd. Carmen, dank voor je eindeloze geduld en 

je bereidheid om mijn scriptie meerdere malen van heldere feedback te voorzien. Je persoonlijke 

betrokkenheid en inhoudelijke kennis zorgden er altijd voor dat ik met veel plezier naar onze afspraken 

ging! Gaby, dank voor je analytische blik en het feit dat je zelfs in je vakantie tijd hebt vrijgemaakt om 

mijn stuk van feedback te voorzien. Wander, dank dat je coulant bent geweest met de inleverdatum, 

zodat ik alsnog voor een september kan afstuderen. Daarnaast hebben er ook nog twee mensen van 

buiten de Universiteit voor Humanistiek meegedacht: Nina Timmermans (Take a Step) en Barbara van 



 
 

der Steen (School of Life) dank voor jullie enthousiasme en meedenken! Hoewel het onderzoek 

uiteindelijk niet bij jullie heeft plaats kunnen vinden, heeft het me wel op het goede spoor gezet. 

Bij deze ook een bedankje aan al mijn vrienden en biebbuddy’s voor het veraangenamen van 

deze scriptieperiode met steun en af en toe een drankje in de zon. Twee mensen wil ik hierbij specifiek 

noemen: Annemiek, dank voor het tot twee keer toe spelchecken van mijn scriptie! Eline, duizend maal 

dank dat je, zelfs vanuit Gent en op je summer school, bereid was om mijn stuk van inhoudelijke 

feedback te voorzien! Last but not least uiteraard een bedankje voor mijn moeder en Harry. Harry, voor 

het feit dat je altijd aanwezig bent gebleven, de financiële steun en natuurlijk Duitsland als goede 
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maar helpt het jou, als lezer, ook weer om een beetje meer levenskunstenaar te worden. 
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Samenvatting 

 

Zowel vanuit de wetenschap als populaire literatuur komen steeds vaker geluiden dat  jongvolwassenen, 

na het afstuderen, moeite hebben met de invulling van hun eigen leven. In deze periode worden 

jongvolwassenen, meer dan andere periodes in de volwassen levensloop, geconfronteerd met het 

maken van belangrijke kernkeuzes rondom werk, partner, woonplaats en kinderen. De 

levenskunstliteratuur houdt zich specifiek bezig met de invulling van het leven. In dit exploratieve 

onderzoek is een eerste verbinding gelegd tussen de levenskunsttheorieën van Dohmen (2009, 2010) en 

Veenhoven (2006, 2013) en de ervaringen van jongvolwassenen. De volgende vraag was hierbij leidend: 

Welke vragen spelen er bij jongvolwassenen rondom het maken van kernkeuzes en hoe kunnen de 

levenskunst theorieën van Dohmen (2008, 2009, 2010) en/of Veenhoven (2006, 2013) hierbij helpen? Om 

deze vraag te beantwoorden is er een kwalitatief onderzoek gedaan onder acht respondenten, tussen 

de 25-30 jaar oud met een HBO of WO achtergrond. Met iedere respondent is een interview 

afgenomen, deze zijn gecodeerd met AtlasTi en geordend in thema’s aan de hand van thematische 

analyse. De volgende zes thema’s rondom het maken van kernkeuzes zijn in het onderzoek naar voren 

gekomen: 1. Wie ben ik? 2. Wat is mijn doel? 3. Welke rol spelen anderen bij het maken van 

kernkeuzes? 4. Hoe verhoud ik mij tot de mogelijkheden op de arbeidsmarkt? 5. Wanneer maak ik welke 

keuze? 6. Hoe verloopt het keuzeproces? Vanuit de ervaringen van jongvolwassenen is vervolgens met 

een kritische blik naar de literatuur van zowel levenskunst als jongvolwassenen gekeken. De 

belangrijkste overeenkomst tussen literatuur en praktijk was de thematiek: in beide gevallen gaat het 

om vragen rondom de vormgeving van het eigen leven. Ook in de omgang met het keuzeproces komen 

theorie en praktijk overeen. Het blijkt echter de vraag of de levenskunst, zoals beschreven door Dohmen 

en Veenhoven, aanvullende handvatten kan bieden. Dit onderzoek laat zien dat er nog een vertaalslag 

nodig is van de relatief abstracte tekst naar de individuele vragen van de respondenten. De empirische 

data laten zien dat de ander (vriend, partner of professional) hier wellicht een sleutelrol in zou kunnen 

vervullen. Vervolgonderzoek is echter noodzakelijk om deze specifieke rol te duiden. Daarnaast blijken 

de respondenten vooral rondom de kernkeuze ‘werk’ aan te lopen tegen de begrenzingen van de 

mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Op dit punt heeft de levenskunst echter weinig te bieden. 

Concluderend kan gezegd worden dat de levenskunst theorieën van zowel Dohmen als Veenhoven 

potentie hebben voor het ondersteunen van jongvolwassenen rondom het maken van kernkeuzes. 

Aanvullingen en vervolgonderzoek zijn echter noodzakelijk om de jongvolwassene ook in individuele 

vragen rondom kernkeuzes tegemoet te komen. 
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1.Inleiding 

 

1.1Aanleiding 

In 2010 werd de documentaire ‘alles wat we wilden’ uitgezonden (Domogala, 2010). Hierin worden een 

aantal succesvolle jongvolwassenen in beeld gebracht. Ogenschijnlijk hebben ze alles: een succesvolle 

carrière, een rijk sociaal leven en ze zien er ook nog eens goed uit. Kortom: ze hebben een leven dat op 

het eerste gezicht voldoet aan het ‘ideale plaatje’ dat de media ons voorschotelt. Achter de schermen 

valt dit beeld echter al gauw aan diggelen. Paniekaanvallen, depressie, twijfel en angst voeren bij deze 

groep de boventoon. Ze twijfelen aan zichzelf, hun kunnen en of dit nou is wat ze echt willen. De 

documentaire laat de keerzijde zien van een generatie die is opgegroeid met het credo ‘the sky is the 

limit’, in een tijd waarin de mogelijkheden eindeloos lijken. Want hoewel deze voorbeelden wellicht niet 

geheel representatief zijn, blijken de jongvolwassenen uit de documentaire niet de enigen die worstelen 

met vragen rondom de invulling van hun leven. Er wordt tegenwoordig te pas en te onpas gestrooid met 

termen als ‘quarterlife crisis’ en ‘dertigersdilemma’ om de vragen van deze doelgroep aan te duiden. Zo 

levert de term ‘quarterlife crisis’ op Google 26.200.000 hits op en heeft Amazon.com maar liefst 128 

boeken die deze woorden in de titel hebben. Ook de wetenschap is deze trend niet ontgaan. Langzaam 

druppelt er steeds meer bewijs binnen dat deze problematiek meer is dan het kenmerk van een 

‘verwende’ generatie die niet kan kiezen. Zeker jongvolwassenen lijken te worstelen met de vele keuzes 

die de hedendaagse maatschappij biedt. Dit onderzoek hoopt nieuw licht te werpen op de problematiek 

rondom de huidige generatie jongvolwassenen, toegespitst op de belangrijke keuzes die ze in deze 

periode moeten maken.  

 

1.2 Probleemstelling 

 

Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat de hedendaagse jongvolwassenen worstelen met 

vragen omtrent belangrijke keuzes als carrière, partner en kinderen die in deze periode genomen 

moeten worden. Veel van deze bronnen zijn echter semi-wetenschappelijk (zoals Wijnants 

‘dertigersdilemma’ (2008) of het boek ‘quarterlife crisis’ van Robbin & Wilner (2001)). De 

wetenschappers, voornamelijk psychologen, die wel onderzoek doen naar deze jongvolwassen 
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doelgroep richten zich met name op het duiden van de problematiek van jongvolwassenen en minder 

op een oplossing (Arnett, 2000; Atwood & Scholtz; 2008, Mary; 2005). Er bestaat daarentegen al wel een 

wetenschappelijke tak die zich bezighoudt met de vormgeving van het eigen leven. Deze stroming, 

aangeduid als ‘levenskunst’, gaat terug tot de klassieke oudheid en heeft zowel binnen de filosofie als de 

psychologie steeds meer wetenschappelijke aanhang. Er is, voor zover bekend,  tot op heden echter nog 

geen verbinding gelegd tussen specifieke vragen van jongvolwassenen en de levenskunstliteratuur.  

Hoewel levenskunst voor iedereen wat te bieden heeft, lijkt het extra relevant voor twee 

specifieke doelgroepen: ouderen en jongvolwassenen. ‘De druk tot kiezen wordt ook versterkt door de 

groeiende omvang van ‘onbestemde’ perioden in de levensloop, zoals de verlengde jeugd en ouderdom. 

Hoe minder het leven gedicteerd wordt door verplichtingen rondom werk en gezin, hoe meer men zelf 

moet invullen’ (Veenhoven, 2013, p. 74). In de literatuur is veel geschreven over de link tussen 

levenskunst en ouder worden. Zo verschenen er o.a. boeken van Derkx (2011), Dohmen & Baars (2010) 

en ook internationaal is deze relatie onderzocht (Oerlemans et al, 2011; Schulz & Heckhausen, 1996; 

Karpf, 2014). Ook is er een begin gemaakt met het verkennen van de relevantie van levenskunst voor 

het onderwijs, zowel op primair- en middelbaar- (Dohmen, 2013b; Dam & Volman, 2000) als op 

universitair niveau (Nussbaum, 2010). Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de levenskunst 

opvattingen in relatie tot de afgestudeerde jongvolwassenendoelgroep. Deze groep wordt echter, meer 

dan in iedere andere fase van de levensloop, geconfronteerd met ‘kernkeuzes’ rondom carrière, partner 

en kinderen (Wijnants, 2008). Literatuur laat zien dat juist deze groep vaak moeite heeft met het maken 

van kernkeuzes. Hierbij kunnen keuzestress, existentiële twijfel en het streven naar perfectie een rol 

spelen (Stapleton, 2012; Wijnants, 2008; Atwood & Scholtz, 2008). 

 

1.3 Doelstelling 

 

 Dit onderzoek hoopt bij te dragen aan het verkrijgen van een helder beeld van de vragen rondom het 

maken van kernkeuzes bij jongvolwassenen. Dit zal gedaan worden door de ervaringen van 

jongvolwassenen rondom het maken van kernkeuzes te vergelijken met de literatuur over dit 

onderwerp.  

Daarnaast hoopt dit onderzoek een eerste verbinding te leggen tussen literatuur over 

levenskunst en vragen rondom kernkeuzes waar jongvolwassenen mee worstelen. De filosofische 

theorieën over het maken van kernkeuzes zijn voor zover bekend nog niet empirisch onderzocht en ook 
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binnen de psychologie  staat deze wetenschap nog in de kinderschoenen. Dit onderzoek hoopt een 

eerste aanzet te zijn voor het verkrijgen van inzicht van de relevantie voor deze theorieën in de praktijk, 

toegespitst op de jongvolwassenen doelgroep. In deze eerste aanzet tot kruisbestuiving zal er gekeken 

worden of de theoretische concepten van levenskunst rondom het kiezen van de eigen levensstijl 

relevant kunnen zijn voor het daadwerkelijke keuzeproces waar een aantal jongvolwassenen mee 

worstelt.  

 

1.4 Vraagstelling 

 

Hoofdvraag: 

Welke vragen spelen er bij jongvolwassenen rondom het maken van kernkeuzes en hoe kunnen de 

levenskunst theorieën van Dohmen (2009, 2010,2013a) en/of Veenhoven (2006, 2013) hierbij helpen?  

Deelvragen: 

1. Welke thema’s kenmerken jongvolwassenheid en welke rol spelen kernkeuzes hierin?  

2. Welke handvatten biedt de levenskunst zoals beschreven door Dohmen en Veenhoven in de 

omgang met kernkeuzes?  

3. Welke ervaringen beschrijven jongvolwassenen rondom het maken van kernkeuzes? 

 

De deelvragen zijn leidend bij de indeling van de hoofdstukken. Ieder hoofdstuk correspondeert met een 

deelvraag, waarbij deelvraag 1 en 2 het theoretisch kader vormen en deelvraag 3 de empirische 

component van dit onderzoek dekt.  

 

Begripsbepaling 

Jongvolwassenen: de leeftijdsgrens van de jongvolwassen doelgroep is niet eenduidig. Over het 

algemeen wordt uitgegaan van een leeftijdsgroep tussen de 20-30 jaar (Stapleton, 2012; Atwood & 

Scholtz, 2008; Arnett, 2000), al rekken sommige wetenschappers deze grens op tot 35 jaar (Panchal & 

Jackson, 2007; Wijnants, 2008) of verlagen hem naar 18 jaar  (Levinson, 1986). Voor dit onderzoek ligt 

de focus echter op de leeftijdscategorie 25-30, aangezien hier de meeste vragen rondom kernkeuzes 

spelen.  
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Levenskunst: in dit onderzoek zullen twee stromingen van levenskunst gepresenteerd worden. Gezien 

de hoeveelheid aan perspectieven op dit thema is dit overzicht echter niet volledig. Om een focus aan te 

brengen, zal er in dit onderzoek alleen gekeken worden naar  twee auteurs waarin Dohmen (Dohmen, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2013) de moralistische levenskunstfilosofie zal presenteren en Veenhoven 

(2006, 2012, 2013) centraal staat in het hedonistische perspectief op levenskunst. Er is voor deze 

wetenschappers gekozen, omdat zij in Nederland belangrijke spelers zijn binnen dit onderzoeksgebied.  

Kernkeuzes: Andriessen (1995) gebruikt dit woord om keuzes te omschrijven die de ‘levensstructuur’ 

vormen. Het gaat hier dus om belangrijke keuzes die bepalen hoe het leven van het individu er in grote 

lijnen uitziet. Andriessen geeft aan dat deze keuzes voornamelijk betrekking hebben op: ‘leven-alleen, of 

samen met een partner of in een gemeenschap, het werk, de woonplaats’ (Andriessen, 1995, p. 75).  

 

1.5 Theoretisch kader 

 

De literatuur is gevonden door te zoeken in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht, de 

stadsbibliotheek in Utrecht, op internet (Google Scholar) en via zoekmachines (Picarta, Scopus en 

Omega). De Nederlandse zoektermen ‘jongvolwassen’, ‘dertigersdilemma’ en ‘levenskunst’ zijn hierbij 

gebruikt. In het Engels is gezocht op ‘emerging adults’, ‘twixters’, ‘twenhood’, ‘quarterlife crisis’, ‘life 

span development’ en ‘art of living’. Daarnaast is er specifiek gekeken naar het werk van Dohmen en 

Veenhoven. Alles wat zij over dit onderwerp hebben geschreven, zowel in artikelen als boeken, is 

doorgekeken om de relevantie voor dit onderzoek te bepalen. Uit deze bronnen is een selectie gemaakt 

van publicaties die het meest relevant waren voor dit onderzoek, omdat zij zich toespitsten op 

levenskunst of het maken van (kern)keuzes.  

 

1.5 Maatschappelijke relevantie 

 

Onderzoek van Wijnants (2008) toont aan dat 70% van de jongvolwassen en zich in meer of mindere 

mate herkent in de vraag: ‘ervaar je zelf dat je in de dertigersdilemma fase zit?’ (Wijnants, 2008, p. 244). 

Dit betekent dat een meerderheid van de doelgroep zich in enige mate in de problematiek herkent. Niet 
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alleen Wijnants (2008), maar ook andere onderzoekers (Atwood & Scholtz, 2008; Stapleton, 2012) laten 

zien dat deze doelgroep wel degelijk worstelt met een nieuwe problematiek, waarin onder andere het 

maken van kernkeuzes een belangrijke rol speelt. Hoewel het inherent is aan de jongvolwassen 

leeftijdsfase dat er wordt nagedacht over keuzes rondom partner, kinderen en carrière lijkt het maken 

van deze keuzes lastiger dan voorheen. De huidige generatie jongvolwassenen heeft meer te kiezen dan 

ooit te voren. Ze willen alles en als ze al gedwongen zijn om te kiezen, twijfelen ze of hun keuze de juiste 

is (Wijnants, 2008). Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat al deze factoren ervoor 

zorgen dat de jongvolwassenen van alle leeftijdscategorieën de grootste druk ervaart (SCP, 2002, p. 21). 

Doordat ze zowel in hun werk als privé het maximale eruit willen halen, stijgt ook het aantal burn-outs 

onder de jongvolwassen doelgroep nog steeds. Inmiddels heeft 14,3% in de hoogopgeleiden tussen de 

26 en de 30 een burn-out (gehad) (TNO, 2013 §2). Dit is niet alleen vervelend voor de jongvolwassenen 

zelf, maar ook voor de maatschappij in zijn geheel. Dit onderzoek hoopt bij te dragen aan een 

verheldering van de kernkeuze problematiek van jongvolwassenen. Zodra hier meer helderheid over is, 

kunnen er ook interventies worden ontworpen die de problematiek van de ‘quarterlife crisis’, ‘het 

dertigersdilemma’ en in het ergste geval de burn-out onder jongvolwassenen tegen kunnen gaan.  

 

1.6 Wetenschappelijke relevantie 

 

Vanaf de klassieke oudheid is levenskunst een belangrijk thema binnen de filosofie. De filosofische 

levenskunst is echter voornamelijk gestoeld op filosofische aannames en voor zover bij de auteur  

bekend (nog) niet empirisch onderbouwd. Dit onderzoek hoopt, door middel van empirisch onderzoek, 

de theorie aan de praktijk te toetsen. Op deze manier kan de filosofische stroming van de levenskunst 

nog verder aangescherpt en onderbouwd worden. 

Binnen de psychologische tak van de levenskunst is er een bescheiden begin gemaakt met 

empirisch onderzoek naar het fenomeen. Echter: ‘De positieve psychologie heeft op dit gebied nog 

onvoldoende te bieden; ze richt zich hoofdzakelijk op positieve gevoelens en minder op deze levensstijlen. 

Hier bevindt zich een belangrijk aandachtsgebied voor wetenschappelijk onderzoek, waarmee wij als 

universiteit een bescheiden begin hebben gemaakt’ (Veenhoven, 2013, p. 82-83). Dit onderzoek hoopt 

bij te dragen aan de verdere uitbreiding van het empirisch materiaal rondom dit thema. Daarnaast is er 

nog geen onderzoek gedaan naar de specifieke thema’s ‘kiezen’ en ‘jongvolwassenen’ in relatie tot de 
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levenskunstliteratuur. Ook zijn de beide stromingen binnen de levenskunst voor zover bekend nog niet 

naast elkaar gelegd aan de hand van een empirisch vraagstuk.  

 Het doel van dit verkennende onderzoek is om te kijken of, en zo ja, hoe de vragen van 

jongvolwassenen rondom kernkeuzes en de levenskunst literatuur op elkaar aansluiten. Dit zal gedaan 

worden door vanuit de empirie naar de literatuur te kijken. Op deze manier hoopt dit onderzoek in kaart 

te brengen welke vragen er spelen bij jongvolwassenen rondom het maken van kernkeuzes. Daarnaast 

biedt het de mogelijkheid om de levenskunst theorie aan te scherpen met bevindingen vanuit de 

empirie. Zo wordt de levenskunst theorie niet alleen van wetenschappelijk waarde, maar kan het zich 

ook beter inbedden in de praktijken die gerelateerd zijn aan deze wetenschappelijke stromingen. Dit kan 

een aanzet bieden voor specifieker vervolgonderzoek rondom dit thema. 

 

1.7 Relevantie voor de humanistiek 

 

In haar tweede boek over het dertigersdilemma claimt Wijnants (2013) dat de oorzaak van de vragen 

van dertigers ligt in zingevingsvraagstukken. Haar conclusie is dan ook: 'Hoe meer last van 

zingevingsvragen, hoe meer last van alle overige dertigerskwalen' (Wijnants, 2013, p. 37). Hoewel hier 

nog geen brede consensus over is, lijkt zingeving in ieder geval wel een component van de vragen waar 

jongvolwassenen mee worstelen. Een deel van deze doelgroep heeft hierbij behoefte aan 

ondersteuning: 37% van de mensen die last heeft van het dertigersdilemma zegt professionele hulp te 

overwegen of heeft ooit professionele hulp gehad (Wijnants, 2008).  Er is op dit gebied nog weing 

gefaciliteerd voor deze doelgroep: aangezien ze afgestudeerd zijn kunnen ze niet langer terecht bij een 

studentenpsycholoog, counselor of studentenraadsman. Veel jongvolwassenen met vragen rondom de 

kernkeuzes komen nu uit bij een psycholoog of coach (Stapleton, 2012). Juist de humanistisch geestelijk 

raadsman of vrouw is echter gespecialiseerd in vragen rondom zingeving. Dit onderzoek hoopt een 

eerste aanzet te zijn bij het onderzoeken van de  mogelijke waarde van de humanisticus voor het 

begeleiden van de jongvolwassen doelgroep in de praktijk.  
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2. Jongvolwassenen 

 

In dit eerste hoofdstuk van het theoretisch kader ligt de focus op jongvolwassenen. Dit onderwerp zal 

verder uitgediept worden aan de hand van de eerste deelvraag Welke thema’s kenmerken 

jongvolwassenheid en welke rol spelen kernkeuzes hierin? Om deze vraag te beantwoorden zullen de 

volgende onderdelen aan bod komen. Ten eerste zal de term ‘jongvolwassene’ theoretisch ingekaderd 

en onderbouwd worden. Daarna wordt gekeken welke ontwikkelingen er in de jongvolwassen 

leeftijdsfase plaatsvinden. Vervolgens wordt ingegaan op de ervaringen die jongvolwassenen met 

kernkeuzes hebben. Als laatste is er aandacht voor zowel de psychologische als de maatschappelijke 

factoren die van invloed zijn op de kernkeuzevraagstukken van de hedendaagse jongvolwassenen.  

 

2.1 .Wat verstaan we onder jongvolwassenen? 

 

2.1.1 Ontstaan van een nieuwe levensfase 

In de afgelopen 200 jaar heeft de (westerse) samenleving enorme veranderingen doorgemaakt. 

Verbeterde gezondheidszorg, vergrote wetenschappelijke kennis en betere leefomstandigheden hebben 

ervoor gezorgd dat onze levensverwachting de afgelopen 150 jaar bijna verdubbeld is (Oeppen, & 

Vaupel, 2002). Dit heeft invloed op hoe we ons leven inrichten. Niet langer kan de biografie van de 

gemiddelde westerse persoon worden ingedeeld in 3 levensfasen (jong, volwassen, oud). In plaats 

daarvan zijn er twee extra periodes bij gekomen: de jongvolwassenheid en de actieve ouderdom (Raad 

voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2002, p. 10). De ‘jongvolwassene’ als aparte leeftijdscategorie is 

dan ook een relatief nieuw begrip. De belangrijkste reden voor het ontstaan van deze categorie was de 

industrialisatie van de samenleving. Hierdoor kwam er meer geschoold werk, waardoor de jeugd langer 

in de schoolbanken doorbracht dan voorheen. In deze, voornamelijk westerse, samenlevingen is echter 

ook nog wel een verschil te zien binnen de jongvolwassen doelgroep. Zo maken de jongvolwassenen 

met een hogere opleiding over het algemeen later de overstap naar volwassenheid dan hun 

leeftijdsgenoten die een lagere opleiding genoten hebben (Arnett, 2000).  
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2.1.2 Inkadering definitie ‘jongvolwassenen’ 

Over jongvolwassen is in de afgelopen decennia steeds meer geschreven. Er is onder de wetenschappers 

echter nog geen eenduidigheid over de naamgeving. Zo hebben Robbins en Wilner (2001) het over de 

‘Quarterlife period’, Grossman (2005) benoemt deze groep, die tussen adolescentie en volwassenheid 

inzweven, ‘twixters’, Mary (2005) spreekt over ‘Twenhood’ en Arnett (2004) over ‘emerging adults’ 

(Mary, 2005, Antwood & Scholtz, 2008). Voor de leesbaarheid van dit onderzoek zal vanaf nu de wat 

minder populistische Nederlandse vertaling ‘jongvolwassenen’ gebruikt worden, tenzij er naar specifieke 

auteurs verwezen wordt.  

 Iedereen tussen de 18 en 30 jaar valt in principe binnen deze jongvolwassen populatie. 

Hierbinnen leggen sommige wetenschappers de focus op de periode tussen de 18-25 jaar (Arnett, 2004), 

terwijl anderen, zoals Panchal and Jackson (2005), het zwaartepunt vooral tussen het 28ste en 32ste 

levensjaar zien liggen (Stapleton, 2012). Dit verschil komt doordat de overstap naar volwassenheid niet 

langer wordt bepaald door een specifieke leeftijd of life event (trouwen, kinderen), maar eerder uitgaat 

van individuele ontwikkelingen. ‘The criteria most important in defining the transition to adulthood are 

the individualistic character qualities of accepting responsibility for one’s self and making independent 

decisions along with becoming financially independent.’ (Atwood & Scholtz, 2008, p. 241). Zo kan het 

gebeuren dat de één rond zijn 20ste al de transitie van jongvolwassen naar volwassen heeft gemaakt, 

terwijl de ander daar pas tegen de 30 aan toe is. In dit onderzoek duidt de term ‘jongvolwassen’ op 

iedereen tussen de 20-30 jaar, al zal er een focus liggen op de jongvolwassenen tussen de 25-30 jaar, 

omdat deze groep het meest met kernkeuzes te maken krijgt.  

  

2.2 Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in de jongvolwassen levensloop? 

  

2.2.1 Ontwikkelingen binnen de jongvolwassen levensloop 

In het onderstaande stuk zullen we kijken welke belangrijke ontwikkelingen, transities en eventuele 

crisissen er in de jongvolwassen levensloop kunnen plaatsvinden. De jongvolwassenheid wordt vaak 

gezien als één fase van grofweg het einde van de middelbare school tot het moment dat het individu 

min of meer gesetteld is. Ook daarbinnen vinden echter nog belangrijke veranderingen plaats, vooral 

rondom twee kenmerkende centrale thema’s: identiteit en binding. Zowel Andriessen (1995) 

als Levinson (1986) hebben de (jong)volwassen levensloop onder de loep genomen. Binnen de 

jongvolwassen levensloop onderscheiden ze drie perioden: de zogenaamde ‘early adult transition’, 
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‘entering the adult world’ en de ‘age 30 transition’ (Levinson, 1986; Andriessen, 1995). Hoewel de 

bronnen al redelijk gedateerd zijn, lijkt ook recentere literatuur (Arnett, 2000) ervan uit te gaan dat de 

ontwikkeling in ieder geval in deze fasen verloopt. Over de precieze leeftijdsaanduidingen is, zoals 

eerder al aangegeven, onduidelijkheid. 

 

1e fase : onderzoeken van de mogelijkheden (20-25 jaar) 

In deze eerste fase staat het zoeken van een eigen maatschappelijke identiteit centraal. In deze periode 

zijn de jongvolwassenen bezig met 'het verkennen van de volwassen wereld en het zoeken naar een 

plaats daarin' (Andriessen, 1995, p. 75). Ze hebben zich net losgemaakt van hun ouders, maar hebben 

ook nog weinig eigen volwassen verantwoordelijkheden. Deze positie biedt ze een unieke vrijheid, die in 

de verdere levensloop nergens meer zo groot zal zijn (Arnett, 2000). Het wordt dan ook wel de meest 

heterogene fase in de volwassen levensloop genoemd, iets wat terug is te zien in de demografische 

variatie (wel/niet getrouwd, wel/geen kinderen, et cetera) binnen deze leeftijdscategorie.  Het is een 

belangrijke periode waarin " the young adult through free role experimentation may find a niche in some 

section of his society" (Erikson, 1968, p. 156). In deze periode ligt de identiteit nog niet vast, het biedt 

juist de mogelijkheid om verschillende identiteiten uit te proberen.  Kernkeuzes liggen nog niet vast, in 

plaats daarvan kunnen jongvolwassenen de mogelijkheden onderzoeken op verschillende kern gebieden 

zoals: liefde, werk maar ook het eigen wereldbeeld (Arnett, 2000).   

 

2e fase: het vinden van aansluiting (25-30 jaar) 

In de tweede fase gaat het onderzoeken van de eigen identiteit langzaam over in de vorming ervan. Een 

belangrijk transitiemoment in deze periode is de overgang van studie naar werk. Nu de vertrouwde 

structuur van het onderwijs is weggevallen,  begint de jongvolwassene serieuzer na te denken over de 

toekomst op verschillende vlakken (Robbins & Wilner, 2001). Het gaat niet meer alleen over ‘wat voelt 

nu goed?’ maar de focus wordt langzaam ook verlegd naar de lange termijn. “Given the kind of person I 

am, what kind of person do I wish to have as a partner through life? (..) What kind of work am I good at? 

What kind of work would I find satisfying for the long term?” (Arnett, 2000, p. 473-474). Waar het in de 

eerste fase vooral ging om het onderzoeken van de eigen verhouding tot keuzes rondom carrière, 

relaties en wereldbeeld gaat de jongvolwassene zich in deze fase “functionerend ordenen in vaste 

bindingen” (Andriessen, 1995, p. 79).  Er wordt in deze fase toegewerkt naar het creëren van een 

stabiele levensstructuur. In deze fase worden veel jongvolwassenen geconfronteerd met het maken van 
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de eerste ‘kernkeuzes’ rondom carrière, relatie, kinderen en wonen (Andriessen, 1995). Hoewel dit 

proces niet stopt na de jongvolwassenheid worden er in deze fase al wel de eerste stappen gezet.  

 

3e fase: het evalueren van kernkeuzes (28-32 jaar) 

Rond deze leeftijd vindt vaak de transitie van jongvolwassene naar volwassene plaats (Panchal & 

Jackson, 2007, Andriessen, 1995). Dit kan op twee manieren tot een crisis leiden. Voor de ene groep 

dertigers is dit het moment waarop ze geconfronteerd worden met de realiteit. ‘Individuals begin to 

realise that they have not reached the goals they set themselves in their 20s, which they hoped to have 

achieved by the age of 30, namely marriage, children and a stable career’ (Stapleton, 2012, p.135). Deze 

groep kan in de stress raken over het nog niet hebben gemaakt van belangrijke kernkeuzes. Een tweede 

groep heeft juist al wel knopen doorgehakt over belangrijke keuzes rondom werk, partner en/of 

kinderen. Bij hen gaat het in deze periode vooral om de evaluatie van de gemaakte keuzes. De 

problematiek die zij kunnen ervaren wordt door Andriessen (1995) ook wel de ‘bedreigde droom’ 

genoemd, omdat de onomkeerbaarheid van het leven zich aan deze groep presenteert. 

 

2.3 Welke ervaringen beschrijft de wetenschappelijke literatuur rondom 

het maken van kernkeuzes? 

 

2.3.1 Dertigersdilemma of quaterlife crisis? 

Het voorgaande stuk liet zien dat kernkeuzes gedurende de hele jongvolwassen periode een belangrijke 

rol spelen. Vooral de laatste twee fasen zijn cruciaal, omdat de jongvolwassene in deze periode over het 

algemeen te maken krijgt met definitievere kernkeuzes. De belangrijkste termen waarmee de 

ervaringen van jongvolwassenen rondom het maken van deze kernkeuzes worden aangeduid zijn: 

‘quarterlife crisis’ en ‘dertigersdilemma’. De quarterlife crisis is een woord dat voor het eerst gebruikt 

werd door Robbins & Wilner (2001) om de twintigers (adolescent af tot begin 30) te beschrijven die 

worstelden met vragen rondom het vormgeven van hun leven. ‘The quarter-life crisis appears to occur 

when the individual moves into being responsible only for themselves and it is the sudden introspective 

focus on what they want for themselves that creates anxiety and an emotional crisis’ (Stapleton, 2012, p. 

130). Wijnants (2008) introduceerde het woord ‘dertigersdilemma’: ‘Bijna-dertigers met een succesvolle 

carrière en een gelukkig privéleven worstelen steeds vaker met het dertigersdilemma. Ze beseffen dat de 
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maatschappij heel veel mogelijkheden biedt en dat kiezen doet verliezen. Daardoor twijfelen ze over hun 

gekozen levenswijze. Tijdens de periode van het dertigersdilemma maken ze voor zichzelf uit wat 

belangrijk en zinvol is om na te streven in het verdere leven (Taaltelefoon, 2006). Het dertigersdilemma 

gaat over (jong)volwassen tussen de 25 en 35. Hoewel er vaak wordt gezegd dat het dertigersdilemma 

een vertaling van het Engelse woord ‘quarterlife crisis’ is, lijkt dit niet helemaal juist. Weliswaar 

overlappen de termen qua leeftijdsfase, maar de quarterlife crisis lijkt zich iets meer te focussen op de 

periode rond het afstuderen, terwijl het dertigersdilemma zich meer rond het dertigste levensjaar 

afspeelt.  

Wijnants  onderzoek (2008) naar het dertigersdilemma omvatte 1272 deelnemers, die met 

behulp van de sneeuwbal methode geworven zijn (participanten konden de email doorsturen naar 

mensen van wie ze dachten dat het ook voor hen van toepassing zou kunnen zijn). Robbins & Wilner 

(2001) maken in hun boek geen melding van hoeveel mensen ze gesproken hebben. Het fenomeen is 

echter wel door anderen onderzocht en beschreven (Stapleton, 2012; Arnett, 2000; Atwood & Scholtz, 

2008). Deze onderzoeken bestaan echter vaak uit kleine samples (Stapleton, 2012, Aggelen & van de 

Stolpe, 2001, Mary, 2005), of een theoretische studie gebaseerd op verschillende andere demografische 

informatie van deze leeftijdscategorie (Arnett, 2000; Atwood & Scholtz, 2008). Het is op dit moment dan 

ook onduidelijk wat de precieze aantallen zijn van de jongvolwassenen die kampen met een 

dertigersdilemma of quarterlife crisis.  

 

2.3.2 Ervaringen rondom het maken van kernkeuzes 

Jongvolwassenen hebben wisselende ervaringen rondom het maken van kernkeuzes. Over het algemeen 

zijn jongvolwassenen blij met de mogelijkheden die ze geboden worden, iets wat ze een gevoel van 

‘vrijheid en rijkdom’ geeft (Lestegas, 2003, p. 19). Niet alle ervaringen zijn echter positief, zo wordt een 

deel van de (vaak net afgestudeerde) jongvolwassenen geconfronteerd met problemen rondom het 

vinden van werk (Robbins& Wilner, 2001). Dit is een groeiend probleem, zeker bij de hedendaagse net 

afgestudeerden. Zo laat het Research Centre for Education and the Labour Market (2013) zien dat de 

werkeloosheid onder jongvolwassenen in Nederland blijft stijgen. Jongvolwassen die wel een baan 

hebben vragen zich af of ze de goede loopbaan hebben gekozen en of ze wel werk doen dat bij hen past. 

Dit kan leiden tot twijfel, keuzestress of vragen rondom de zingeving van het bestaan (Wijnants, 2008). 

Daarnaast ervaren veel jongvolwassenen sociale druk rondom het maken van kernkeuzes 

(Wijnants, 2008; van Aggelen & van de Stolpe, 2001). Wijnants verwoordt de problematiek van deze 



14 
 

groep als volgt: ‘We lijken steeds vaker in de illusie te leven dat alles tegelijk kan. We willen op alle 

fronten tegelijk geslaagd en succesvol zijn.’ (Wijnants, 2008, p. 23). Dit levert niet alleen sociale druk, 

maar ook tijdsdruk op. Doordat individuen in veel westerse landen maatschappelijk gezien steeds later 

volwassen worden, maar er biologisch niets veranderd is, moeten keuzes rondom carrière, partner, 

woonplaats en kinderen in een relatief korte tijdsspanne worden genomen. Zowel de sociale druk als de 

tijdsdruk kunnen leiden tot psychofysiologische klachten zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid, 

gespannenheid, slecht slapen en soms zelf een burn-out (Aggelen & van de Stolpe, 2001). De oorzaak 

hiervan ligt in het feit dat de tijdsdruk (verplichtingen aan arbeid, zorg en onderwijs in uren per week) 

die de gemiddelde 20-34 jarige ervaart het hoogst is van alle leeftijdsgroepen (SCP, 2002, p. 21).  

 

2.4 Wat is de achtergrond van kernkeuze problematiek?  

 

2.4.1 Psychologische oorzaken 

In het voorgaande stuk hebben we gezien dat de ervaringen van jongvolwassenen rondom het maken 

van kernkeuzes niet altijd positief zijn. Verschillende auteurs, waaronder Robbins & Wilner (2001), 

Atwood & Scholtz (2008), Stapleton (2012) en Wijnants (2008, 2013) hebben nagedacht over de  

psychologische oorzaak van deze ervaringen. De meeste auteurs (Robbins & Wilner; 2001, Atwood & 

Scholtz, 2008; Stapleton, 2012) gaan ervan uit dat de oorzaak bij identiteitsvraagstukken ligt. De eigen 

identiteit is lang niet altijd even duidelijk, wat leidt tot een 'confused and uncertain sense of identity' 

(Stapleton, 2012, p. 136). Er lijkt een verband te zijn tussen identiteitsvragen en het maken van keuzes. 

Van Doorn en zijn collega's (2005) lieten in hun onderzoek naar keuzestress zien dat hoe beter men de 

eigen identiteit voor ogen heeft, hoe makkelijker en het is om keuzes te maken die gerelateerd zijn aan 

een bepaalde levensstijl. Wijnants geeft in haar onderzoek (2008) een andere verklaring. Ook zij ziet dat 

jongvolwassenen worstelen met identiteitsvraagstukken, maar dit is volgens haar niet de kern van het 

probleem. Zij beargumenteert namelijk dat aan de identiteitsvraag nog een andere vraag ten grondslag 

ligt: die van zingeving. Hoewel ze aangeeft het verband tussen deze twee niet empirisch te hebben 

getoetst, komt ze met een ‘hiërarchie van twijfels’ om haar stelling te onderbouwen: 
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Ze zegt hierover: ‘Voor nu is mijn stelling dat mensen met praktische keuzestress (vrijwel) allemaal ook 

op hoger (abstract) niveau twijfels hebben’ (Wijnants, 2013, p. 39). Haar onderzoek (2008) laat zien dat 

jongvolwassenen met zingevingsvragen over het algemeen ook meer last hebben van het 

dertigersdilemma. 'Hoe meer last van zingevingsvragen, hoe meer last van alle overige dertigerskwalen' 

concludeerd zijn dan ook (Wijnants, 2013, p. 37). Hoewel Wijnants definitie van zingeving wordt betwist 

(Sietsma, 2007) lijkt haar aanname dat zingeving een rol speelt bij kernkeuzevraagstukken wel 

voorzichting ondersteund te worden  (Sietsma, 2007; Iersel, 2010).  

Concluderend kan gezegd worden dat een deel van de oorzaken van kernkeuzevraagstukken 

een interne oorzaak heeft. Het hebben van een eigen identiteits- en zingevingskader werken 

stimulerend, terwijl het ontbreken ervan de kernkeuze vragen kan versterken. De relatie met 

kernkeuzes is hier een beetje een kip en het ei verhaal. Veroorzaken kernkeuzes identiteits- en 

zingevingsproblematiek? Of komt het door de identiteits- en zingevingsvragen waar jongvolwassenen 

mee worstelen dat kernkeuzes lastiger te maken worden? Tot op heden is hier nog geen uitsluitsel over 

gegeven. Wel staat vast dat zowel identiteit als zingeving een rol blijken te spelen bij het maken van 

kernkeuzes.  

 

Existentiele crisis: 
wat is de zin van het leven?  

Identiteitscrisis: 
wie ben ik? 

Praktische crisis: 

wat wil ik?  
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2.4.2 Maatschappelijke oorzaken 

Er zijn echter niet alleen interne oorzaken aan te wijzen die het voor jongvolwassenen lastiger maken 

om te kiezen. Ook maatschappelijk is er de afgelopen decennia het een en ander veranderd, wat zijn 

weerslag heeft op de jongvolwassen doelgroep. Sommigen beweren zelfs dat de quarterlife crisis kan 

worden aangemerkt als een ‘generatie probleem’. De huidige generatie jongvolwassenen, ook wel 

aangeduid als ‘Generation Y’ (geboren tussen 1976 en 1990) zijn opgegroeid met ‘de ervaring dat alles 

kan, dat de groei niet op kan en voor wie informatie technologie de gewoonste zaak van de wereld is 

geworden’ (Aggelen & van de Stolpe, 2001, p.14). Zij zijn dus met een heel ander perspectief opgegroeid 

dan de generaties voor hen. Hier liggen belangrijke maatschappelijke veranderingen aan ten grondslag.  

Ten eerste is niet langer de samenleving, met diens geldende regels, maar het unieke individu in 

de afgelopen decennia steeds meer op de voorgrond komen te staan. In de jaren ’60 en ’70 ontstaat er 

een ‘emancipatie politiek’. Hierin worden de traditionele rolverdelingen en kaders aan de tand gevoeld. 

De vrijheid waar deze generatie jongvolwassenen naar op zoek is wordt door Berlin (1996) omschreven 

als ‘negatieve vrijheid’. Hierbij gaat het om: ‘het domein waarbinnen iemand ongestoord door anderen 

dat kan doen of zijn wat in zijn vermogen ligt’ (Berlin, 1996, p. 26). Hoe groter deze ruimte, hoe groter 

de negatieve vrijheid van de persoon. Hierbij bepaalt de omgeving (bijv. staat) de speelruimte. De 

afgelopen decennia zijn deze traditionele kaders echter steeds meer afgebrokkeld. Dit komt door 

veranderingen in de maatschappij waarin ‘de invloed van traditie, religie, en moraal door de opkomst 

van de markt, media, wetenschap en techniek verregaand is teruggedrongen’ (Dohmen, 2013, p. 19).  

Door deze ontwikkelingen komt een ander type vrijheid meer op de voorgrond te staan: 

positieve vrijheid. Bij deze vorm van vrijheid gaat het om de mate waarin iemand zelf richting kan geven 

aan zijn bestaan, waarin hij zijn eigen autoriteit is. Berlin verwoordt dit als volgt: ‘Ik wil dat mijn leven en 

mijn beslissingen van mijzelf afhangen, niet van om het even welke kracht van buiten. Ik wil het 

instrument zijn van mijn eigen, niet van andermans, wilshandelingen. Ik wil subject zijn, geen object; ik 

wil worden bewogen door redenen, door bewuste bedoelingen die van mij zijn en niet door oorzaken die 

mij als het ware van buitenaf overvallen’ (Berlin, 1996, p. 52). De combinatie van het wegvallen van de 

traditionele kaders en de toename van positieve vrijheid heeft twee belangrijke gevolgen voor de 

huidige generatie:  

- Keuzes rondom werk/liefde/ontwikkeling/religie zijn meer tot de eigen verantwoordelijkheid 

van mensen gaan behoren. 

- Mensen zijn meer op zichzelf aangewezen voor het vinden van een antwoord op  de vraag hoe 

zij aan het eigen leven zin en betekenis kunnen geven (Westerhof & Bohlmeijer, 2010, p. 134). 
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Onze biografie is niet langer een standaardbiografie. In plaats daarvan ontstaat er een ‘do-it-yourself 

biografie’ of een ‘meerkeuzebiografie’ (Beck & Beck-Gernsheim, 2002; Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, 2002). Socioloog Beck geeft aan dat het bij laatmoderne individuen minder gaat om  

‘individu zijn’ en meer om het complexe proces van ’individu worden’ (Beck &Beck- Gernsheim, 2002). 

‘Het is amper overdreven om te zeggen dat het dagelijkse gevecht om een eigen leven te leiden de 

collectieve ervaring van de westerse wereld is geworden’ (Dohmen, 2013, p. 20). Dit geldt voor alle 

individuen in de westerse, postmoderne samenleving. Aangezien jongvolwassenheid een periode is 

waarin belangrijke stappen worden gezet rondom de vormgeving van het eigen leven, worden 

jongvolwassenen extra met deze nieuwe situatie geconfronteerd.  
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2.5 Conclusie 

 

Dit hoofdstuk hield zich vooral bezig met de vraag: Welke thema’s kenmerken jongvolwassenheid en 

welke rol spelen kernkeuzes hierin? In dit hoofdstuk hebben we gezien dat de jongvolwassenheid een 

relatief nieuwe levensfase in westerse samenlevingen is. Deze levensfase, die ruwweg tussen het 20ste 

en 30ste levensjaar valt, wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke thema’s. In het begin van de 

jongvolwassen levensfase is de jongvolwassene bezig met het ontdekken van de eigen identiteit waarbij 

binnen verschillende kernkeuzegebieden, zoals relaties, werk en woonplek geëxperimenteerd wordt. In 

het tweede deel van deze levensfase gaan veel jongvolwassenen definitievere keuzes maken in deze 

kernkeuzegebieden; ze kiezen voor een vaste partner of werkveld. Het maken van deze kernkeuzes is 

niet voor iedereen makkelijk, sterker nog, sommigen ervaren (elementen van) een identiteits- en 

existentiële crisis. Ze twijfelen aan de gemaakte keuzes en voelen sociale-, en tijdsdruk rondom het 

maken van keuzes. Vooral jongvolwassenen die last hebben van identiteits- of zingevingsvragen lijken 

moeite te hebben met het maken van kernkeuzes. Daarnaast is er ook nog een maatschappelijke 

component, die het maken van kernkeuzes ingewikkelder maakt. In de afgelopen decennia zijn namelijk 

de traditionele kaders, zoals religie, weggevallen. De huidige jongvolwassenen heeft dan ook meer 

mogelijkheden voor het invullen van de eigen biografie dan ooit tevoren.  
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3. Levenskunst 

 

3.1 Levenskunst 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat veel jongvolwassenen, zeker na hun afstuderen, bezig zijn 

met vragen rondom de vormgeving van hun eigen leven. Hierin staan ze niet alleen: ‘de moderne 

westerse gemeenschap is een verzameling geworden van op zichzelf teruggeworpen individuen die niet 

geleerd hebben hoe ze hun positieve vrijheid, de richting van hun leven, vorm moeten geven’ (Dohmen, 

2008, p. 24). Het vormgeven van het eigen leven lijkt de uitdaging van deze tijd. In deze zoektocht naar 

antwoorden duikt de term ‘levenskunst’ steeds vaker op. In het onderstaande stuk zal er een kort 

overzicht gegeven worden van wat levenskunst is, welke perspectieven er zijn en op welke manier 

levenskunst kan helpen bij het maken van kernkeuzes.  

 

3.1.1 Definitie levenskunst 

Levenskunst is de letterlijke vertaling van het Latijnse ‘ars vitae’ (Dohmen, 2010, p. 103). Het draait om 

de ‘kunst om goed te leven’ (Veenhoven, 2013, p. 67).  ‘Levenskunst gaat over de vormgeving van ons 

eigen leven. Hoe dit zo in te richten dat we een zinvol en gelukkig leven leiden (Wijsbek, 2013, p. 8). Er is 

echter niet één vorm van levenskunst. Er bestaan, zowel binnen als buiten het wetenschappelijke 

domein, verschillende invullingen. Voor dit onderzoek zal de term levenskunst vooral gebruikt worden 

als een gedachtegoed dat handvatten biedt om richting aan het leven te geven door het ontwikkelen 

van een eigen levenshouding. Als er naar een specifieke stroming verwezen wordt, zal dit erbij vermeld 

worden.  

3.1.2 Hedonistisch en moralistisch perspectief  

Binnen de wetenschappelijke tak van de levenskunst zijn er meerdere perspectieven (Wijsbek, 2013). 

Veenhoven (2013) onderscheidt hierin twee varianten: de hedonistische en de moralistische. Deze 

tweedeling komt niet zomaar uit de lucht vallen, het is afgeleid van twee perspectieven op het goede 

leven, die als sinds de klassieke oudheid naast elkaar bestaan: het subjectieve en objectieve perspectief 

(Steger & Shin, 2012). In het subjectieve perspectief staat het subjectieve gevoel van welbevinden 

centraal. Geluk is het hoogste streven voor deze stroming. Wie of wat er uiteindelijk voor zorgt dat deze 

staat van geluk bereikt wordt, is niet zo relevant. Volgens de objectieve stroming, voortgekomen uit 
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Aristoteles’ deugdenethiek, omvat het ‘goede leven’ meer dan geluk alleen. Sterker nog, iemand die een 

gelukkig maar moreel zeer verwerpelijk leven leidt is nog geen levenskunstenaar. Niet het gelukkige 

maar juist het ‘goede’ leven staat bij deze stroming centraal. De focus binnen de objectieve stroming ligt 

dan ook veel sterker op: zelfontplooiing, het vervullen van iemands potentieel maar ook bij ‘het goede 

doen’ in de morele zin van het woord (Rosas, 2012; Steger & Shin, 2012).  

Binnen de levenskunst is de hedonistische variant verwant met de subjectieve visie op het 

goede leven, terwijl de moralistische stroming wordt gerepresenteerd door de objectieve tak. In het 

volgende deel zullen beide perspectieven verder uitgelicht worden aan de hand van twee 

toonaangevende auteurs binnen de levenskunst op Nederlandse bodem: Joep Dohmen en Ruut 

Veenhoven. Veenhoven heeft vanuit de psychologie veel onderzoek gedaan naar geluk, hij 

vertegenwoordigt de subjectieve stroming binnen de levenskunst in dit onderzoek. Dohmen bekijkt de 

levenskunst vanuit de filosofie, hij neemt hierbij een overwegende moralistische positie in. Hoewel er, 

bijvoorbeeld door Pepping (2014) geclaimd wordt dat Dohmen een meer hybride dan strikt objectief 

perspectief nastreeft, laat hij met zijn strijd voor een ‘nieuwe publieke moraal’ (Dohmen, 2009) wel 

duidelijk een meer moralistisch geluid binnen de levenskunst horen. In het volgende deel zullen beide 

perspectieven verder uitgelicht worden. 

 

3.2 Moralistisch perspectief 

 

3.2.1 Visie op levenskunst 

Binnen de Nederlandse levenskunstfilosofie is Joep Dohmen de meest prominente aanhanger van de 

moralistische variant. Een van de grootste inspiratiebronnen voor zijn werk rondom levenskunst is de 

Franse filosoof Michel Foucault. Foucuault is bij het brede publiek vooral bekend om zijn invloedrijke 

werken rondom macht en discours. De laatste tien jaar van zijn leven heeft hij in zijn werk echter een 

belangrijke wending gemaakt; van de politiek naar de ethiek (Dohmen, 2010). Een belangrijke 

inspiratiebron voor deze wending waren de filosofen uit de klassieke oudheid. De kern van deze 

klassieke levenskunst moraal is het credo ‘zorg dragen voor zichzelf.’ Dit zorg dragen voor zichzelf ‘heeft 

de betekenis van arbeid aan zichzelf of het bewerken van het denken over zichzelf. De zorg is gericht op 

het vinden van een eigen en passende levenswijze of levenshouding’ (Kleinlugtenbelt, 2010 p. 208). In dit 

moralistische perspectief staat de ethiek van de levenskunst (ook wel de ethiek van de zorg voor 

zichzelf) centraal. Vanuit dit perspectief gaat het erom hoe je je als mens vormt tot ethisch subject. Het 
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gaat om het ontwikkelen van een eigen waardenkader, dat kan helpen bij het maken van belangrijke 

keuzes.  

 Dohmen omschrijft zijn visie op levenksunst als volgt: ‘Zelf zie ik levenskunst als een vorm van 

morele educatie, een acuteel soort bildung, in het bijzonder als een concrete moraal van 

zelfverantwoordelijkheid’ (Dohmen, 2013, p. 31). Vanuit deze visie is levenskunst dus vooral een manier 

om niet langer speelbal te zijn van de markt, maar juist het heft in eigen hand te nemen. Levenskunst is 

op deze manier een methode die het individu kan gebruiken om zijn of haar eigen koers uit te zetten en 

zich een eigen levenshouding aan te meten (Dohmen, 2009, 2010). ‘Een levensstijl hebben betekent dus 

een eigen stijl bezitten waarin een aantal gewoontes, vaardigheden, en orientaties verenigd zijn. Op 

grond van zo’n stijl komen bepaalde keuzes wel in aanmerking en andere niet’ (Dohmen, 2010, p. 61) 

Het gaat binnen de moralistische stroming om een sociale zelfontplooiing, waarin de mens niet 

alleen verantwoording neemt voor zijn eigen leven maar ook van de effecten van deze keuzes op 

anderen. Dohmen spreekt in deze context dan ook over een ‘normatieve bestaansethiek’ die 

antwoorden probeert te geven op vragen als: ‘Hoe moet ik leven? Wat is zinvol leven in een goede 

samenleving?’ (Dohmen, 2013, p. 31). Vanuit dit perspectief gaat levenskunst niet alleen over de 

vormgeving van het individuele leven maar ook van de samenleving als geheel.  ‘Levenskunst is niet 

alleen een ethiek van het innerlijk, het is tevens de doordachte poging om invloed uit te oefenen op 

organisaties en systemen’ (Dohmen, 2010, p. 116).  

 

3.2.2 Omgang met keuzes 

Belang van deze stroming is dus het ontwikkelen van een moreel kader, dat als leidraad kan dienen bij 

het maken van keuzes. Deze vorm van levenskunst is echter niet een soort ‘trucje’ dat eenmalig uit de 

kast kan worden getrokken bij het maken van een lastige beslissing. Het is eerder een levenslang proces, 

waarbij de eigen positie steeds nauwkeurig onder de loep wordt genomen. Het gaat erom uiteindelijk 

een eigen houding, een eigen levensstijl te ontwikkelen (Dohmen, 2010). Keuzes worden dan een 

afspiegeling van deze houding. Als je er na zelfonderzoek bijvoorbeeld achterkomt dat duurzaamheid 

voor jou een belangrijke waarde is, zal dit ook terug te zien zijn in de keuzes die je maakt. Je zal 

producten kopen die op een duurzame manier geproduceerd zijn en weinig afval produceren. Het doel is 

dus om erachter te komen wat voor jou van waarde is. Dit geeft vervolgens het kader, waaraan 

individuele keuzes kunnen worden afgeleid. Deze levenshoudig staat echter niet vast, het is iets wat 

voortdurend geevalueerd en bereflecteerd dient te worden (Dohmen, 2007).  
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Dohmen heeft, zich baserend op vele filosofen, waaronder Foucault, een aantal componenten 

aangestipt die belangrijk zijn om mee aan de slag te gaan bij het ontwikkelen van een eigen 

levenshouding. Deze componenten zijn: zelfkennis, oefenen en morele orientatie (Dohmen, 2010). 

Hieronder zal per component kort beschreven worden wat Dohmen hiermee bedoelt en hoe dit element 

verder ontwikkeld kan worden.  

 

3.2.2.1 Zelfkennis 

De eerste component die Dohmen noemt is zelfkennis. ‘Wie zichzelf niet kent, kan geen goede leiding 

geven aan, geen meester zijn over zichzelf’ (Kleinlugtenbelt, 2010, p.218). Hiervoor is een grondig 

zelfonderzoek noodzakelijk. Men keert zich in zichzelf en reflecteert op de eigen positie. Deze reflectie 

kan gedaan worden aan de hand van verschillende aspecten. Ten eerste kan er gekeken worden naar 

autobiografische zelfkennis. Ieder mens draagt zijn eigen geschiedenis mee, die hem of haar hebben 

gevormd. Binnen dit aspect is het belangrijk om te kijken naar de vraag: waar kom ik vandaan en tot wie 

ben ik nu geworden? (Dohmen, 2010) Dit zijn lastige vragen, die niet alleen door het afzonderlijke 

individu beantwoord kunnen worden. Vandaar dat de de ander een tweede belangrijke bron van 

zelfkennis is. Niet in eenzame afzondering maar juist temidden van anderen leer je jezelf kennen. Door 

je te spiegelen aan-, of te verbinden met deze ander ‘word je langzaam voor jezelf duidelijk’ (Dohmen, 

2010, p. 108). We leven ons leven niet buiten de gevestigde maatschappelijke structuren. Het derde 

aspect van de zelfkennis draait daarom om de bewustwording van de eigen gesitueerdheid. Het gaat 

hierbij om waar en hoe je geboren bent: man of vrouw, autochtoon of allochtoon, welvarend of arm en 

al dan niet gehandicapt, aspecten die bepalen wie jij bent en waar je staat binnen de heersende 

maatschappelijke structuren. Naast de inbedding in maatschappelijke structuren is de mens ook 

gebonden aan zijn eigen levensplan. Tijd is hiervan een essentieel element: ‘Wie een goed leven wil 

leiden, moet dus zijn eigen levensboog leren kennen: waar kom ik vandaan, wie ben ik nu en waar wil ik 

heen?’ (Dohmen, 2010,p. 110). Het gaat hierbij ook om timing: Wanneer is het juiste moment om een 

bepaalde stap te wagen? Als laatste te onderzoeken component van zelfkennis komen we bij motivatie 

uit. We kunnen onszelf niet volledig kennen zonder te weten wat onze innerlijke motivatie, onze diepste 

drive is. We moeten weten wat ons beweegt, waar we naar verlangen.  
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3.2.2.2 Oefenen 

Volgens Dohmen is levenskunst echter geen filosofie die enkel via reflectie tot stand komt. Het is juist 

ook een praktische filosofie, waarbij de eigen handelingsbekwaamheid centraal staat. Het draait om 

doen, oefenen en uitproberen (Dohmen, 2010). Het gaat erom je gedachten om te zetten in daden. Dit 

gaat niet zonder slag of stoot. Je kan compassie nog zo hoog in het vaandel hebben staan, in de praktijk 

van alledag is die soms ver te zoeken. Het gaat er dus om jezelf te trainen in het naleven van je eigen 

idealen. Dit is geen eenmalige actie maar eerder een levenslang proces.  

 

3.2.2.3 Morele oriëntatie 

De derde component bij het ontwikkelen van levenshouding is morele oriëntatie (Dohmen, 2010). Nu de 

traditionele zingevingskaders zijn weggevallen, is het individu voornamelijk op zichzelf aangewezen voor 

de vraag wat de ‘goede’ keuze is. Dit maakt het extra essentieel om de eigen morele identiteit scherp 

voor ogen te hebben. Welke verlangens zijn voor jou echt van waarde? Leef je deze waarden ook 

daadwerkelijk na? (Dohmen, 2009). Deze kunnen helpen je te verhouden tot de context. Ga je mee in de 

eisen die je omgeving stelt? Of lukt het je om trouw te blijven aan je eigen principes? 

 

3.3 Hedonistisch perspectief.  

 

Dohmen richt zich op een morele invulling van levenskunst, waarbij zelfkennis, oefenen en morele 

oriëntatie centraal staan voor het ontwikkelen van eigen waardekader. Naast dit morele perspectief 

bestaat er echter ook nog een hedonistisch perspectief op de levenskunst waarvan Veenhoven (2006, 

2013) in Nederland de belangrijkste vertegenwoordiger is. In het onderstaande stuk zal zijn visie op 

levenskunst en het maken van kernkeuzes aan de orde komen.  

 

3.3.1.Visie op levenskunst 

Binnen de filosofie heeft het hedonisme een lange traditie. Al in de klassieke oudheid waren er 

verscheidene filosofen, waarvan Epicurus de meest bekende is, die de hedonistische levensstijl 

aanprezen (Steger & Shin, 2012). Binnen de psychologie heeft de nadruk echter lange tijd vooral gelegen 

op ‘het ontstaan, de behandeling en preventie van geestelijke stoornissen’ (Westerhof & Bohlmeijer, 
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2010, p. 25). Hoewel dit nog steeds de hoofdtak van deze wetenschappelijke discipline is, is er langzaam 

wel een verschuiving zichtbaar waarbij ‘positieve geestelijke gezondheid’ steeds meer aandacht krijgt. 

Sinds 2000 is er zelfs een officiële nieuwe stroming die deze visie representeert: de positieve 

psychologie. ‘The field of positive psychology at the subjective level is about valued subjective 

experiences: well-being, contentment, and satisfaction (in the past); hope and optimism (for the future); 

and flow and happiness (in the present) (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, p. 5). Het gaat in dit 

vakgebied om het stimuleren van positieve emoties en goede karaktereigenschappen. Geluk is binnen 

deze stroming van de psychologie een centraal thema.  

 Rondom het thema geluk ligt voor Veenhoven de link met de hedonistische levenskunst. Voor 

hem is levenskunst namelijk: ‘het vermogen om een gelukkig leven te leiden, in het bijzonder als het 

vermogen om een bevredigende levensstijl te ontwikkelen (Veenhoven, 2006, p. 14). Veenhoven 

definieert geluk als ‘the degree to which an individual judges the overall quality of his/her own life-as-a-

whole favorably’ (Veenhoven, 2012, p. 6). Geluk wordt in dit geval gezien als een bio psychologisch 

signaal, waarbij prettige gevoelens een belangrijke graadmeter zijn. Zolang men zich prettig voelt, 

betekent dit normaal gesproken dat het organisme goed draait, als negatieve gevoelens gaan 

domineren moet er iets mis zijn (Veenhoven, 2013). De kunst lijkt hem te zitten in het vinden van de 

juiste levensstijl; ‘een patroon van gedragingen waarmee je je dagelijks leven invult’ (Veenhoven, 2013, 

p. 83). 

 

3.3.2 Omgang met keuzes 

Niet de idealen maar het gevoel geeft in deze variant dus de doorslag voor bij het maken van een keuze. 

Anders dan dieren kunnen mensen niet vertrouwen op hun instincten, ze moeten daarom kiezend door 

het leven gaan (Veenhoven, 2013). Dit kiezen, dat blijkt in deze moderne westerse wereld nog niet zo 

makkelijk. De hoeveelheid keuzes stelt ons dagelijks voor dilemma’s. Toch is Veenhoven hoopvol 

gestemd. Voor hem is levenskunst namelijk in de kern het ontwikkelen van een prettige levensstijl. Om 

dit te kunnen bereiken heeft hij vier vermogens uitgekristalliseerd die belangrijk zijn voor het 

ontwikkelen van zo’n stijl. Deze vermogens zijn: 1) het vermogen om te genieten 2) het vermogen om te 

kiezen 3) het vermogen om in ontwikkeling te blijven 4) het vermogen om zin in het leven te zien’ 

(Veenhoven, 2006, p. 53).  Veenhoven (2006) geeft aan dat elk van deze vermogens te trainen zijn, 

waardoor iedereen ze in meer of mindere mate kan ontwikkelen (Veenhoven, 2006). In het kader van dit 

onderzoek zal in de onderstaande alinea één van deze vermogens – het vermogen om te kiezen- verder 

uitgekristalliseerd worden.  
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  Allereerst is het belangrijk dat men zich oriënteert op wat er mogelijk is in het leven. Alleen door 

het overzien van alle opties weet men zeker dat men niets over het hoofd ziet bij het maken van 

kernkeuzes. Dit is niet alleen een intellectuele activiteit, om alle mogelijkheden te overzien moet je ook 

de deur uit (Veenhoven, 2013). De tweede stap is om in te schatten welke van deze keuzen aansluiten 

bij je eigen karakter. Dit gaat in twee fasen. Eerst wordt, aan de hand van voorstellingsvermogen en 

zelfinzicht, bedacht welke opties hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen (Veenhoven, 2013). Een 

chaotisch iemand zal zich waarschijnlijk niet kunnen vinden in een boekhoudfunctie, waar de 

boekhouder er waarschijnlijk niet zou moeten denken om als artiest aan de slag te gaan. Een beetje lef is 

hierbij echter wel vereist, om zich ook voor te kunnen stellen hoe het is om toch die wereldreis te 

maken, of het eigen bedrijf te beginnen. De derde stap gaat het over het uitproberen van de eerder 

uitgedachte keuzes. Als de keuze eenmaal is gemaakt is het belangrijk om er ook echt voor te gaan 

(Veenhoven, 2006). Als laatste is het tijd voor de evaluatie. Hierbij ga je na hoe het in de praktijk bevalt. 

Is het zoals je je had voorgesteld? Of voel je je er uiteindelijk toch niet prettig bij? Zo kan het zijn dat de 

onzekerheid van een eigen bedrijf je in de praktijk toch veel stress oplevert. Aangezien een ‘goed gevoel’ 

de kern is van deze variant van levenskunst, is het essentieel om dit gevoel serieus te nemen. Mocht het 

gevoel niet goed zijn dan is het aan te raden om van levensstijl te veranderen en een andere keuze te 

maken (Veenhoven, 2013, 2006).  

 Volgens Veenhoven is in sommige gevallen ‘lange termijn educatie of therapie’ nodig om de 

vaardigheden te verkrijgen die vereist zijn voor deze manier van kiezen (Veenhoven, 2013, p. 76). Als 

extra hulpmiddel voor het verkrijgen van een gelukkig leven heeft Veenhoven ook nog, samen met 

zorgverzekeraar VGZ en de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Geluksvergelijker ontwikkeld. Hiermee 

kunnen mensen, online, hun geluksbeleving monitoren, waardoor ze meer zicht krijgen op hun eigen 

geluk. Met de GeluksVergelijker kan je ook bepalen hoe gelukkig je bent ten opzichte van andere 

personen in dezelfde situatie. Hij geeft zelfs aan van welke activiteiten mensen met dezelfde leeftijd, 

opleidingsniveau, inkomen, huwelijkse staat en gezondheid over het algemeen gelukkiger worden. Zo 

kan je onderzoeken of vergelijkbare mensen over het algemeen gelukkiger worden van meer verdienen 

of juist minder werken. Het uiteindelijke doel van Veenhoven is hiermee om mensen een indicatie te 

geven van hoe verschillende levenskeuzes voor henzelf zouden kunnen uitpakken (Gelukswijzer.nl).  
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3.4 Conclusie: vergelijking van het moralistisch en het hedonistisch 

perspectief 

In de huidige westerse maatschappij is het individu steeds meer op zichzelf aangewezen bij de invulling 

van het eigen leven. Ook vanuit de wetenschap is er een (hernieuwde) interesse voor deze vragen, die 

worden geduid onder de noemer ‘levenskunst’. De levenskunst buigt zich over de vraag hoe een zowel 

zinvol als gelukkig leven gerealiseerd kan worden. Binnen de levenskunst zijn twee stromingen te 

onderscheiden, het hedonistische en het moralistische perspectief. In dit onderzoek zijn beide 

perspectieven aan de orde gekomen, waarbij Dohmen (2009, 2010) het moralistische perspectief 

vertegenwoordigt en Veenhoven (2006, 2013) het hedonistisch perspectief representeert. Hoewel het 

bij beide vormen van levenskunst, zowel moreel als hedonistisch, gaat om het ‘zo goed mogelijk 

vormgeven van het eigen leven’ zitten er aanzienlijke verschillen tussen de beide opvattingen. Ten 

eerste komt Veenhoven vanuit de psychologie, terwijl Dohmen levenskunst vanuit een filosofisch 

perspectief beschrijft. Hoewel beiden aangeven dat levenskunst voor een groot deel gaat over het 

ontwikkelen van een goede levenshouding of levensstijl, lijken ze hier in de praktijk toch niet hetzelfde 

mee te bedoelen. Zo is de levenskunstenaar voor Veenhoven vooral iemand die een ‘prettig’ en 

‘gelukkig’ leven weet te realiseren. Het ‘goed voelen’ is volgens Veenhoven dan ook een belangrijke 

leidraad bij het maken van keuzes. Voor Dohmen is geluk en een goed gevoel niet voldoende om de 

levenskunst filosofie aan op te hangen. Volgens hem is de levenskunstenaar iemand die, door middel 

van zelfreflectie, tot een eigen ‘waardenkader’ komt. Weten wie je bent en wat je belangrijk vindt zijn 

voor Dohmen de hoofdingrediënten van de levenskunst.  

 Ten tweede beschrijven ze beiden een andere manier waarop keuzes rondom levenskunst 

gemaakt kunnen worden. Dohmen gaat er vanuit dat het ontwikkelen van een eigen levensstijl een 

individueel proces is. Zelfreflectie en eventueel wat hulp van een ander om deze ideeën aan te scherpen 

zijn de enige middelen die er geboden worden. Veenhoven heeft echter, naast een individueel 

stappenplan, ook de GeluksVergelijker ontwikkeld, deze vergelijker geeft een overzicht van hoe 

gemaakte keuzes over het algemeen uitpakken voor het geluksniveau van het individu. Met de 

GeluksVergelijker wil hij mensen helpen bij het maken van de meest gunstige keuze. 

 Naast  verschillen zijn er echter ook overeenkomsten. De belangrijkste overeenkomst tussen de 

auteurs gaat over de manier waarop ze het keuzeproces beschrijven. Er zit een opvallende gelijkenis in 

de stappen (of aspecten zoals Dohmen het noemt) die de auteurs aanraden om tot een eigen 

levenskunst te komen. Bij beiden gaat het zowel om zelfreflectie, het onderzoeken van de 
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mogelijkheden als het daadwerkelijke uitproberen in de praktijk. Ook geven ze beiden aan dat dit een 

levenslang proces is, waarbij de uitgestippelde koers ook weer gewijzigd kan worden. Hoewel Dohmen 

en Veenhoven een ander doel met de levenskunst voor ogen hebben, vertonen de stappen die 

ondernomen moeten worden om er te komen wel overeenkomsten. 
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4.Methoden van onderzoek 

 

Nu de theoretische kaders van dit onderzoek in de vorige twee hoofdstukken uiteen gezet zijn, zal in dit 

hoofdstuk de focus liggen op de praktijk. Voordat er echter gekeken gaat worden naar de resultaten van 

het kwalitatieve onderzoek, zal in dit hoofdstuk aandacht zijn voor de methodiek. De volgende punten 

zullen hierbij aan de orde komen: verantwoording van methodologie, werving en selectie van de 

respondenten, de opzet van de interviews en de analyse van de data.  

 

4.1 Verantwoording van de methodologie 

 

Er is voor een kwalitatieve benadering gekozen, omdat er voor zover bekend nog geen empirisch 

onderzoek gedaan is naar de relevantie van de levenskunst theorie voor de jongvolwassen doelgroep. 

Volgens Maso en Smaling (2004) is een kwalitatief onderzoek bij uitstek geschikt in ‘situaties waar zo 

weinig onderzoek naar is gedaan en waarover zo weinig voorkennis bestaat, dat we de relevante 

variabelen of de relaties daartussen niet kennen’(Maso & Smaling, 2004, p. 17).  

Er zal binnen dit kwalitatieve onderzoeksveld worden gewerkt met kwalitatieve interviews. Deze 

methode is het meest geschikt om ‘de leefwereld van de respondenten te begrijpen en te doorgronden’ 

(Evers, 2007, p. 27). Op deze manier blijft de onderzoeker dicht bij de persoonlijke en sociale 

werkelijkheid van de participant. Aangezien ‘het maken van kernkeuzes’ een zeer persoonlijke 

aangelegenheid is, zullen de participanten individueel geïnterviewd worden. Dit biedt de mogelijkheid 

om het thema in de diepte te exploreren, zonder dat de respondent zich geremd voelt in zijn verhaal 

door eventuele sociale normen (Evers, 2007, p. 31).  
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4.2 Respondenten 

 

De respondentenpopulatie van dit onderzoek bestaat uit acht jongvolwassenen. In het theoretisch kader 

is al enige inkadering aan deze term gegeven. In het volgende deel zullen de keuzes rondom de werving 

en selectie van de respondenten voor dit onderzoek kort verder uiteengezet worden.  

 

4.2.1 Verantwoording keuze respondentenpopulatie 

De selectie van respondenten heeft plaats gevonden via doelgerichte steekproeftrekking op basis van 

theoretische selectie (Boeije, 2005). Dit houdt in dat de participanten geworven zijn aan de hand van 

hun potentiele bijdrage aan het onderzoek. Voor dit onderzoek houdt dit in dat de respondenten aan de 

volgende selectie criteria moesten voldoen: 

 Tussen de 25-30 jaar oud 

 Afgestudeerd  aan een HBO/WO opleiding 

 Bezig met het maken van kernkeuzes 

De keuze om alleen hoogopgeleide jongvolwassenen te spreken is gebaseerd op eerdere onderzoeken 

(Wijnants, 2008; Arnett, 2000) die aantonen dat deze doelgroep over het algemeen meer nadenkt over 

hun identiteit en (carrière) mogelijkheden en hier ook meer keuze in heeft. Zij lijken ook meer vragen te 

hebben rondom het maken van kernkeuzes dan hun lager opgeleide leeftijdsgenoten (Wijnants, 2013). 

Aangezien de bovengenoemde vragen interessant zijn in het kader van levenskunst is ervoor gekozen 

deze doelgroep aan te houden. Dit maakt het tevens makkelijker om dit onderzoek met de uitkomsten 

van eerdere onderzoeken te vergelijken.  

Leeftijd is een lastig selectiecriterium omdat de overgang van jongvolwassen naar volwassen 

niet langer uitsluitend leeftijdsgebonden lijkt te zijn (Arnett, 2000). Dit is ook terug te zien in de 

literatuur, waarin de definities uiteenlopen van eind tienerjaren tot 30 (Arnett, 2000), 20-30 

(Andriessen, 1995), 25-35 (Wijnants, 2008). Er is in dit onderzoek gekozen om de leeftijdscategorie 25-

30 aan te houden. Dit omdat deze groep jongvolwassenen niet meer de structuur en veiligheid van 

studeren heeft en vaak ook niet (volledig) gesetteld is. Hierdoor is de kans het grootst dat ze 

geconfronteerd worden met het maken van kernkeuzes.  
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4.2.2 Werving 

Voor het werven van respondenten is gekeken naar kanalen waarlangs deze doelgroep goed te bereiken 

is. Aangezien het een jonge, relatief ongeorganiseerde groep is, leek Facebook hiervoor het meest 

geschikt. Het wordt door jongvolwassenen veelvuldig gebruikt en het biedt de mogelijkheid om veel 

mensen in één keer te bereiken. Hiervoor heb ik het volgende bericht op mijn eigen pagina geplaatst.  

Lieve mensen, voor mijn afstudeeronderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek heb ik jullie 

hulp nodig! Ik zoek mensen tussen de 25-30 jaar, hbo/wo afgestudeerd die het leuk vinden om 

een uurtje met mij in gesprek te gaan. Het zal vooral gaan over waar je nu staat (qua 

werk/relaties/wonen/kids) en welke vragen en keuzes daarbij komen kijken. Ben of ken jij deze 

persoon en lijkt het je leuk om mee te doen?  

Daarnaast zijn mensen met diverse achtergronden (langer werkend, getrouwd, niet Nederlandse 

achtergrond, zzper) gevraagd om dit bericht op hun facebookpagina te delen. Als laatste heb ik Take a 

Step benaderd, een trainingsbureau dat ook veel met deze doelgroep werkt, of zij mijn bericht in hun 

netwerk wilden verspreiden. 

 Een paar mensen hebben zich op deze manier direct als respondent aangemeld. De overige 

respondenten zijn geworven doordat mensen mijn bericht zagen en kennissen uit hun eigen netwerk 

aandroegen als respondent voor dit onderzoek. Deze mensen heb ik (met toestemming) zelf benaderd.  

 

4.2.3 Selectie 

Door de bovengenoemde werving waren er uiteindelijk meer potentiële respondenten dan nodig voor 

dit onderzoek. Na de werving heeft er daarom nog een selectie plaats gevonden, waarbij is gekeken naar 

de volgende aspecten. Ten eerste de diversiteit binnen de respondentenpool. Hoewel het een klein 

onderzoek is, is geprobeerd de respondenten een zo goed mogelijke afspiegeling van de doelgroep te 

laten zijn. Er is bij de selectie daarom gekeken naar de volgende punten: geslacht, aantal jaar 

afgestudeerd, leeftijd, opleiding (hbo/wo), wel/geen relatie, wel/geen kinderen, achtergrond (wel/niet 

van Nederlandse afkomst). Dit is achterhaald door de respondenten zelf te bevragen of dit te vragen aan 

degenen die hen hadden voorgedragen. De uiteindelijke respondenten pool bestaat uit een zo groot 

mogelijke diversiteit in de bovengenoemde aspecten.  

 Ten tweede is er bij de selectie rekening gehouden met de rol van de onderzoeker. Om een zo 

objectief mogelijk onderzoek te doen, mochten de respondenten geen deel uitmaken van mijn eigen 

vrienden, - en kennissenkring. Dit om mijn eigen neutraliteit te waarborgen.  
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4.2.4 Uiteindelijke demografie respondenten 

De selectie heeft uiteindelijk de volgende respondentenpool opgeleverd: 

Respondent Leeftijd Geslacht Opleiding Aantal jaar 

afgestudeerd 

Relatie Kinderen Achtergrond 

1  27 V WO 2 nee nee Nederlands 

2  26 V WO ¾ jaar ja nee Nederlands 

3  27 V WO ¾ jaar Ja nee Nederlands 

4  26 

 

M HBO/WO 2 nee nee Nederlands 

5  27 M WO 5 ja nee Nederlands 

6  25 V HBO 3 ja Nee Nederlands 

7  25 V HBO 4 Ja Ja Nederlands 

8  30 M WO 1 maand Ja Nee Afgaans/ 

Nederlands 

 

Om de anonimiteit van de participanten te waarborgen is ervoor gekozen de stad waar ze nu wonen niet 

te vermelden. Wel is bij de selectie van participanten rekening gehouden met de woonplaats. Het doel 

was om niet alleen jongvolwassenen uit de Randstad te spreken, maar ook de ervaringen van mensen 

daarbuiten te horen. De steden waar ze nu wonen zijn respectievelijk Utrecht (3 respondenten), 

Amsterdam (2 respondenten), Amersfoort (2 respondenten) en Zwolle (1 respondent).  

 

4.3 Interviews 

 

4.3.1 Opzet 

De interviews zijn semigestructureerd opgezet. Vooraf is een topic-list gemaakt aan de hand van het 

boommodel. In dit model wordt ‘het onderzoeksonderwerp gezien als de stam van een boom en de 

takken de thema’s die je wilt bevragen’ (Evers, 2007, p. 60). In dit geval is de stam ‘kernkeuzes bij 

jongvolwassenen’ en bestaan de takken uit verschillende deelaspecten omtrent dit thema (soort keuzes, 
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hoe maakt je de keus, et cetera). Er is voor dit model gekozen omdat het de mogelijkheid biedt om het 

onderwerp in de breedte te verkennen en specifieke aspecten rondom kernkeuzes te bevragen. Dit 

maakt het achteraf mogelijk om het empirisch materiaal met de literatuur over zowel jongvolwassenen 

als levenskunst te vergelijken.  

 De conversatiehulp (zie bijlage 9.1) is opgesteld aan de hand van de literatuur. Zo wordt er 

gekeken of de vier kernkeuzes die Andriessen (1995) beschrijft, namelijk: partner, werk, kinderen en 

wonen, ook daadwerkelijk centraal staan in het leven van de respondenten. Daarnaast worden de 

ervaringen rondom kernkeuzes die in de literatuur naar voren komen vergeleken met de praktijk. 

Wijnants (2008), Atwood & Scholtz (2008), Stapleton (2012) Robbin & Wilner (2001) noemen onder 

andere: keuzestress, tijdsdruk, sociale druk en fysieke klachten. Vanuit de levenskunst zal gekeken 

worden naar wat een doorslaggevende factor is bij het maken van kernkeuzes. In de moralistische 

variant van de levenskunst, gerepresenteerd door Dohmen (2009, 2010), ligt de focus op het ‘goede’ 

leven, waarin de eigen waarden en drijfveren centraal staan. Voor Veenhoven (2013) ligt de focus op het 

gelukkige leven, dat voornamelijk gerealiseerd kan worden door naar het eigen gevoel te luisteren. Als 

laatste wordt gevraagd naar eventuele behoeftes van de respondent rondom het maken van 

kernkeuzes. Wat zou ze kunnen helpen bij het maken van kernkeuzes? Deze vraag kan helpen bij het 

bepalen of levenskunst jongvolwassen ook daadwerkelijk iets te bieden heeft in het omgaan met 

kernkeuzes.  

 

4.3.2 Verloop 

Alle interviews zijn gehouden op een door de respondent aangewezen locatie. Zes interviews hebben bij 

de respondent thuis plaats gevonden, de andere twee respectievelijk in de coach kamer van de 

Universiteit voor Humanistiek en in een rustig café. Vooraf is het onderwerp van het onderzoek, de 

vertrouwelijkheid en toestemming voor het opnemen van het interview aan de orde gekomen.  

 Het interview zelf begon met het verkrijgen van de nodige praktische informatie als die nog niet 

aanwezig was (leeftijd, hoeveel jaar afgestudeerd etc.). Daarna startte het interview met de open vraag: 

‘Welke belangrijke keuzes spelen er op dit moment in je leven?’ De verschillende vervolg vragen die zijn 

geformuleerd zijn niet in een bepaalde volgorde of formulering aan de orde gekomen. Dit om de 

natuurlijke ‘flow’ van het interview niet in gevaar te brengen en de deelnemer zoveel mogelijk te laten 

vertellen wat er bij hem/haar opkwam. Wel is ervoor gezorgd dat alle onderwerpen van de topiclist 

tijdens het interview aan de orde kwamen. Dit is gedaan door, als een respondent het onderwerp 

aansneed, er bewust op door te vragen. Als het onderwerp nog niet aan de orde was geweest, is er 
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specifiek naar gevraagd. Verder is er door middel van doorvragen geprobeerd de antwoorden van de 

respondenten zoveel mogelijk uit te diepen of waar nodig te verhelderen.  

 Naast het zorg dragen voor het inhoudelijke deel van het interview is er gedurende het 

interview ook gelet op de rol van de onderzoeker. Dit is gedaan door, zowel voor, tijdens als na het 

interview mijn eigen houding, veronderstellingen en gespreksstijl te monitoren. Vooraf heb ik vooral 

gekeken naar wat voor sfeer ik wilde creëren en welke rol ik als onderzoeker aan wilde nemen. De focus 

was hierbij op het creëren van een vertrouwelijke sfeer waarin de respondenten zich op hun gemak 

voelden. Als onderzoeker wilde ik vooral een open houding aannemen. Aangezien ik zelf ook tot de 

doelgroep behoor, heb ik geprobeerd gedurende het interview bewust wat afstand te bewaren tot de 

respondent en het thema. Het gevaar bestaat immers in zo’n geval dat je als onderzoeker teveel vanuit 

je eigen kader naar het verhaal van de respondent kijkt. Om dit te ondervangen heb ik vooraf 

geprobeerd mijn eigen houding en aannames rondom kernkeuzes in kaart te brengen in gesprek met 

vrienden. Door bewustzijn hierover te creëren hoopte ik deze bias te ondervangen. Daarnaast heb ik alle 

interviews vrijwel meteen uitwerkt. Hierdoor kon ik ook mijn eigen rol analyseren en waar nodig voor 

een volgend interview bijsturen, bijvoorbeeld door mijn houding aan te passen als ik vond dat ik op 

sommige momenten te amicaal was geweest.  

   

4.5 Analyse van de data 

 

4.5.1 Thematische analyse 

Voor de analyse van de data is gebruik gemaakt van thematische analyse zoals beschreven door Braun & 

Clarke (2006). In het onderstaande stuk zal dieper worden ingegaan op wat thematische analyse is en 

hoe het in dit onderzoek is toegepast.  

Thematische analyse wordt wel beschreven als de basis van kwalitatief onderzoek (Braun & 

Clarke, 2006). In plaats van een specifieke methode wordt het omschreven als een ‘tool’ die gebruikt 

kan worden binnen verschillende vormen van kwalitatief onderzoek. Het belangrijkste doel van de 

thematische analyse is ‘identifying, analysing and reporting patterns (themes) within data’ (Braun & 

Clarke, 2006, p. 79). Het identificeren van ‘thematizing meanings’ is echter nog vrij breed. Vandaar dat 

de onderzoeker vooraf een aantal methodologische keuzes dient te maken in de manier waarop de 

thematische analyse wordt toegepast. Zo kan er zowel op een inductieve als een deductieve manier 

naar de data gekeken worden. Waar bij de inductieve aanpak wordt gewerkt vanuit de data, is bij de 
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deductieve aanpak de theorie leidend bij het creëren van codes. In dit onderzoek is gekozen voor de 

deductieve aanpak, omdat de hoofdvraag en het theoretisch kader leidend zijn in het analyseren van de 

data. Er is dus vanuit een bepaalde focus naar het verkregen materiaal gekeken, wat van invloed is 

geweest bij het maken van codes. Deze focus ligt vooral op ‘kernkeuzes’, waarbij zowel gebruik is 

gemaakt van de literatuur over jongvolwassenen als levenskunst.  

 Naast de manier waarop er naar de data wordt gekeken is het binnen de thematische analyse 

ook nog belangrijk om te kijken naar de epistemologie. Hierbinnen zijn twee manieren te 

onderscheiden: het realistische en het constructivistische paradigma. In het eerste geval wordt puur 

gefocust op wat de respondenten zeggen. Deze aanpak gaat uit van een ‘simple, largely unidirectional 

relationship is assumed between meaning and experience and language’ (Braun & Clarke, 2006, p. 85). 

Het constructivistische paradigma gaat nog een stap verder ‘from a constructionist perspective, meaning 

and experience are socially produced and reproduced, rather than inhering within individuals’ (Braun & 

Clarke, 2006, p. 85). Het gaat in het laatste geval dus niet alleen om de individuele motivatie maar om 

de bredere (sociaal culturele) context. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het constructivistische 

paradigma. Er is voor deze focus gekozen, omdat kernkeuzes een onderwerp is dat niet allen stoelt op 

individuele motivatie, maar ook erg wordt beïnvloed door de sociaal culturele context waarbinnen het 

individu zich begeeft. Deze constructivistische focus is ook van invloed geweest op het vormen van de 

thema’s. Braun & Clarke (2006) beschrijven hiervoor twee niveaus: het expliciete en het interpretatieve 

niveau. Waar het expliciete niveau puur beschrijvend is, gaat het interpretatieve niveau nog een laag 

dieper door ook te kijken naar onderliggende ideeën, concepten en assumpties (Braun & Clarke, 2006). 

In dit onderzoek is gekozen voor de laatste benadering bij het vormen van thema’s. Hoewel de woorden 

van de respondenten in eerste instantie letterlijk zijn beschreven, is er daarna nog een extra vertaalslag 

gemaakt waarin de data zijn geïnterpreteerd en in een bredere (sociale) context geplaatst. Dit sluit aan 

bij het constructivistische perspectief waar vanuit de data benaderd zijn.    

 

4.5.2 Coderen van de data 

Alle interviews zijn, met toestemming van de respondenten, opgenomen op een voice recorder. 

Vervolgens is ieder interview getranscribeerd het behulp van het programma f4. Voor het coderen is 

gebruik gemaakt van het computerprogramma Atlas-ti, waarin de tekst ‘gelabeld’ kan worden met 

verschillende codes. Bij het bepalen of een stuk tekst ‘code waardig’ was, is vooral rekening gehouden 

met de te beantwoorde deelvraag en de hoofdvraag van het onderzoek. De focus bij het bekijken van de 

data lag op ‘(kern)keuzes’. Alles wat de participanten rondom dit onderwerp zeiden is gecodeerd. 
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Hoewel er gebruik is gemaakt van deze theoretische aanpak van de thematische analyse is wel 

geprobeerd zo dicht mogelijk bij de ervaring van de participant te blijven. Dit is onder andere gedaan 

door de codes te baseren op de taal van de respondent. Als de ervaring te ver af lag van de bestaande 

codes is er een nieuwe code aangemaakt. Na het coderen van alle interviews heeft er nog een tweede 

codeerronde plaatsgevonden om te kijken of de codes die in de later gecodeerde interviews aan het 

licht kwamen wellicht ook terug te vinden waren in de eerder gecodeerde data.  

 

4.5.3 Het organiseren van de data in thema’s.  

Uiteindelijk ontstond er een lijst met 208 codes (zie bijlage 9.2), een onwaarschijnlijk aantal dat 

uiteindelijk terug gebracht moest worden naar een paar verschillende thema’s. Onder een thema wordt 

door Braun & Clarke het volgende verstaan: ‘a theme captures something important about the data in 

relation to the research question, and represents some level of patterned response or meaning within the 

data set’ (Braun & Clarke, 2006, p. 82). Het organiseren van deze grote hoeveelheid codes in een paar 

verschillende thema’s is als volgt aangepakt (zie bijlage 9.3). Als eerste is er gekeken welke codes er 

mogelijkerwijs bij elkaar zouden kunnen passen, met het oog op de derde deelvraag: Welke ervaringen 

beschrijven jongvolwassenen rondom het maken van kernkeuzes? In het begin is er gekeken naar de 

codes met de meeste citaten (>15). Iedere keer is er gekeken, staat deze code voor een nieuwe ervaring 

of zijn er codes die mogelijkerwijs duiden op een gelijksoortige ervaring? Op deze manier konden 

bijvoorbeeld de codes ‘reactie van anderen’ en ‘mening van anderen’ samengevoegd worden, terwijl 

‘belangrijk vinden’ een losse categorie leek te zijn. Vervolgens is de gehele codelijst doorlopen om te 

kijken naar: a. welke codes mogelijkerwijs gelinkt konden worden aan de grotere codes of b. er codes 

waren die nog een heel nieuwe ervaring aansneden. Op deze manier ontstonden er al kleine clusters. 

Gedurende dit proces van codes samenvoegen is steeds ook teruggegrepen naar de originele data om 

de betekenis van de codes te waarborgen. Door middel van het maken van ‘mindmappen’ (visuele 

overzichtelijke weergave van de georganiseerde data) zijn de mogelijkheden van samenvoegen van 

codes in overkoepelende thema’s verkend. Dit was een lastig proces, waarbij nieuwe thema’s 

ontstonden en soms ook weer sneuvelden, omdat de codes ook onder andere thema’s samengebracht 

konden worden. De leidende vraag in dit proces was: sluit het thema voldoende aan bij de hoofd- en 

derde deelvraag? Deze vragen vormden de focus waar vanuit de thema’s zijn opgezet. Hierdoor zijn 

enkele codes, die bij nader inzien toch te weinig in relatie stonden met de hoofd- en deelvraag, 

gesneuveld.  
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Uiteindelijk zijn er 6  hoofdthema’s ontstaan: 

- Wie ben ik?  

- Wat is mijn doel? 

- Welke rol spelen anderen bij het maken van kernkeuzes? 

- Hoe verhoud ik me tot de mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt? 

- Wanneer maak ik welke keuze? 

- Hoe verloopt het keuzeproces?  

Er is voor de formulering in vraagvorm gekozen omdat veel respondenten nog zoekende waren naar 

definitieve antwoorden. Zo ging het binnen het thema ‘identiteit’ vooral om de vraag: wie ben ik? 

Hoewel deze vraag niet altijd letterlijk gesteld werd bleken kwam dit onderzoek in veel interviews terug. 

Op deze manier is geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan de ervaringen van de respondenten. Bij 

het vormen van de thema’s is echter ook de interpretatieve aanpak, zoals beschreven door Braun & 

Clarke (2006) terug te zien. Er is, naast de letterlijke betekenis van de woorden van de respondenten 

ook gekeken naar de onderliggende betekenis ervan. Zo kan het zijn dan een respondent een bepaald 

thema (bijvoorbeeld het hebben van een doel) niet letterlijk noemt maar dat uit de analyse van de data 

blijkt dat de woorden van de respondent hier wel op wijzen. 
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5. Resultaten 

 

In het volgende deel zullen de resultaten van het kwalitatieve onderzoek weergegeven worden. Dit stuk 

is opgebouwd aan de hand van de thema’s die uit de thematische analyse van de data (zie methoden) 

zijn gekomen. Deze zes thema’s vormen de leidraad aan de hand waarvan de resultaten worden 

weergegeven. De focus van de resultaten zal liggen op de derde deelvraag van dit onderzoek. Deze luidt: 

welke ervaringen beschrijven jongvolwassenen bij het maken van kernkeuzes? Ieder thema zal 

toegespitst worden op het beantwoorden van deze vraag. In dit deel zijn de ervaringen van de 

jongvolwassenen zelf leidend. Er is daarom veel gebruik gemaakt van citaten in de tekst. Om de citaten 

in context te plaatsen is per citaat het respondentnummer en eventuele relevante informatie vermeld.  

 

5.1 Overzicht van de belangrijkste kernkeuzes 

 

Voordat er ingegaan zal worden op de ervaringen van de jongvolwassenen die aan dit onderzoek 

deelnamen, zal er eerst een overzicht gegeven worden van de kernkeuzes die er bij de respondenten 

speelden. Dit om een kader te verschaffen waarin de thema’s geplaatst kunnen worden. Het is 

belangrijk om hierbij te vermelden dat, hoewel deze kernkeuzes corresponderen met de literatuur 

(Andriessen, 1995), dit keuzes zijn waar respondenten zelf mee kwamen.  

 

5.1.1 Carrière 

Zonder uitzondering noemden alle respondenten hun carrière op dit moment als hun meest urgente 

vraagstuk. De vragen en ervaringen die ze deelden waren dan ook veel werk gerelateerd. De invloed van 

de huidige arbeidsmarkt, waarin het niet zo eenvoudig is om als afgestudeerde aan een baan op niveau 

te komen, speelde hierin een belangrijke rol. Zo waren 2 respondenten (3,8) druk aan het solliciteren 

terwijl ze ondertussen werk onder hun niveau deden om rond te komen. Één respondent (2) had net 

vanuit dezelfde situatie een baan aangeboden gekregen. Twee andere respondenten (1,4) wisselden een 

parttime baan onder hun niveau af met zzp klussen of een werkervaringsplek. Één respondent (6) had 

werk dat niet paste bij haar opleiding. Ze had het solliciteren na 2,5 jaar echter opgegeven en kijkt nu 

wat er binnen haar huidige baan tot de mogelijkheden behoort. Er waren maar twee respondenten (7,5) 
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die al enige tijd (respectievelijk 1,5 en 4 jaar) een baan op hun eigen opleidingsniveau hadden. Hoewel 

ook zij weer vragen hadden over hoe binnen het bedrijf door te groeien of wat te doen als het contract 

afloopt, waren zij wel tevreden met hun huidige werkzaamheden.  

 

5.1.2 Relaties 

Van alle respondenten hebben er 2 geen relatie (1,4). Hoewel ze beiden aangeven er wel voor open te 

staan, is het niet iets wat hoog op hun agenda staat. Ze geven allebei aan er op dit moment niet zo heel 

erg mee bezig te zijn. De andere 6 hebben wel een relatie, 4 daarvan wonen samen. De keuze om samen 

te gaan wonen is voor veel mensen een praktische (3,6). Geen van de respondenten is getrouwd. 

Niemand heeft concrete plannen in deze richting, financiële overwegingen houden de meesten (6,7) 

tegen. Toch wordt het wel overwogen, zo geeft respondent 7 aan dat het voor de registratie van hun 

kind het meest praktisch zou zijn. Ook respondent 8 wil graag trouwen, vanuit zijn cultuur is het 

gebruikelijk om eerst te trouwen, voordat je samen kunt gaan wonen.  

 

5.1.3 Wonen 

Vier respondenten wonen met één of meerdere huisgenoten (1,4,5,8). De belangrijkste reden hiervoor 

is de hoge woningprijs in de grote steden, hoewel de meesten aangeven het ook ‘gezellig’ te vinden. De 

andere vier respondenten wonen samen. Ook zij geven aan relatief veel te betalen voor wat ze ervoor 

krijgen. Drie respondenten (6,7,8) overwegen om een huis te kopen. Het rond krijgen van de financiering 

is hierbij het grootste vraagstuk. Ook de woonplek was een punt van keuze. Sommigen waren al echt 

‘gesetteld’ in de stad waar ze nu zaten, terwijl andere nog twijfelden. Hierbij kwam de vraag ‘wel of niet 

naar Amsterdam verhuizen?’ ter sprake. Ook het buitenland bleek voor twee respondenten (5,6) nog 

een serieuze optie. Eén tijdelijk, voor werk, de ander omdat haar vriend van de Nederlandse Antillen 

komt en ze soms overwegen om te emigreren.  

 

5.1.4 Kinderen 

Een respondent heeft een kind, de rest is er niet actief mee bezig. De meesten geven aan wel kinderen 

te willen, maar ‘over een paar jaar’. Een respondent (5) geeft aan het nog niet zeker te weten. Voor 

bijna iedereen is de keuze over het willen van wel of geen kinderen dan ook nog iets voor in de 

toekomst. Degene die al wel een kind heeft, zag zich al wel geconfronteerd met deze keuze. Zij werd 
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ongepland zwanger, waardoor ze eerder met deze kernkeuze geconfronteerd werd dan ze aanvankelijk 

had gedacht.  

 

De kernkeuzes carrière, relatie, wonen en kinderen staan centraal in de ervaringen van 

jongvolwassenen. In het volgende onderdeel zullen deze ervaringen, aan de hand van zes verschillende 

thema’s verder worden uitgewerkt.  In de eerste twee thema’s (1. Wie ben ik? 2. Wat is mijn doel?) zal 

de focus liggen op vragen die aan de kernkeuze vooraf gaan. Vervolgens zal in de thema drie en vier (3. 

Welke rol spelen anderen bij het maken van kernkeuzes? 4. Hoe verhoud ik me tot de mogelijkheden op 

de arbeidsmarkt?) worden ingegaan op de ervaringen van de respondenten met hun omgeving omtrent 

het maken van kernkeuzes. Als laatste komen bij de thema’s vijf en zes (5. Wanneer maak ik welke 

keuze? 6. Hoe verloopt het keuzeproces?) meer procesmatige factoren aan de orde bij het maken van 

kernkeuzes.  

 

 

5.2 Wie ben ik? 

In dit eerste thema staat identiteit centraal. In de interviews met respondenten komen verschillende 

ervaringen rondom identiteit aan de orde: het gaat over de eigen talenten, interesses, waarden en 

rollen. Ook wordt een vertaalslag gemaakt naar de buitenwereld: er wordt nagedacht over hoe ze zich 

(willen) verhouden ten opzichte van hun omgeving. Identiteit is een belangrijk aspect voor het maken 

van kernkeuzes, omdat het vaak lijkt te bepalen welke keuze de respondenten maken. Ze kijken als het 

ware of een bepaalde keuze past binnen het beeld dat ze van zichzelf hebben.  

 

5.2.1 Zoeken naar een eigen identiteit op de arbeidsmarkt 

De meeste vragen rondom de eigen identiteit van de respondenten spelen rondom de kernkeuze werk. 

Nu de studie is afgelopen zijn veel respondenten op zoek naar de plek die ze (willen) innemen op de 

arbeidsmarkt. De respondenten zijn (voor een deel) nog zoekende naar hun eigen talenten, 

interessegebieden en passies. Als deze al wel helder zijn blijkt het vervolgens ook nog een hele 

zoektocht om een plek te vinden waar ze deze dingen in kwijt kunnen. Binnen wat voor 

organisatiecultuur voel ik me fijn? In wat voor functie kom ik het best tot mijn recht? Vragen die deels 

door zelfreflectie maar veelal ook door ervaring verhelderd worden. Het  is hierbij interessant om te zien 
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dat veel respondenten hun eigen identiteit niet expliciet benoemen, maar eerder spreken in termen van 

of iets wel of niet bij ze past.  

 

‘Jaaa van die mensen, die altijd zo heel verzorgd, heel gekleed zijn. Heel erg goed weten wat ze 

willen en.. ja, dat is gewoon een bepaald type waarvan ik denk, dat ben ik gewoon niet. Terwijl 

als ik daar rondloop, dan zie ik ook echt wel mensen die meer zijn zoals ik ben.’  

(respondent 2, v, 2:38) 

 

De huidige arbeidsmarkt blijkt de vragen rondom de eigen identiteit nog extra aan te wakkeren. Niet 

alleen willen de respondenten deze vragen nu voor zichzelf beantwoorden, de antwoorden zijn ook 

noodzakelijk om zich te kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt. Om klussen als zelfstandig 

ondernemer binnen te halen of op te vallen in een sollicitatie procedure is het vaak essentieel om ‘jezelf 

te kunnen verkopen’: aan te kunnen geven waar je goed in bent, wat je passies zijn en waarom ze nou 

juist jou moeten hebben.  

 

‘Het is ook wel weer de laatste tijd dat ik denk van, wie ben ik? of in ieder geval, wat kan ik ook? 

En wat heb ik hier aan toe te voegen. Want dat is het natuurlijk ook. Ik werk dan als zelfstandige 

dus ik verkoop mezelf eigenlijk. Dus.. de laatste tijd denk ik wel meer van, ja wat heb ik nou 

daadwerkelijk toe te voegen? Waarom zou men mij vragen voor een project? Waarom zouden ze 

mij kiezen om dat uit te gaan voeren. En dat is ook wel iets wat je, of wat ik als zelfstandige nog 

wel heel erg moet ontdekken, van hé, waar zit mijn toegevoegde waarde?’ (respondent 4, m, 

5:24) 

 

5.2.2 ontwikkelen van een eigen (levens)houding 

Er wordt echter niet alleen rondom werk over de eigen identiteit nagedacht. Er blijken ook nog andere, 

meer overkoepelende, aspecten van de eigen identiteit te zijn waar de respondenten over nadenken. 

Ten eerste de eigen levenshouding. Hierbij gaat het vooral om de vraag: hoe wil ik in het leven staan? 

Sommigen kiezen voor een bepaalde grondhouding, zo vindt een respondent positiviteit heel erg 

belangrijk en geeft een ander ‘go with the flow’ als belangrijkste levensmotto. Deze houdingen bepalen 

voor een groot deel ook hoe ze met kernkeuzes omgaan. Het biedt een bepaald perspectief, van waaruit 

keuzes benaderd worden. Daarnaast zijn er in de ervaringen van respondenten rondom kernkeuzes ook 

bepaalde waarden terug te horen. Deze worden door de respondent meestal niet expliciet benoemd als 
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waarden, maar vaak aangeduid als iets wat ze ‘belangrijk’ vinden. Als persoonlijke waarde wordt 

‘ontwikkeling’ het meest genoemd. Vrijwel alle respondenten achtten het belangrijk om zichzelf te 

ontwikkelen en te groeien, zowel als persoon als binnen hun vakgebied. Daarnaast is er ook nog een 

maatschappelijke component. Maar liefst vier respondenten (2,3,5,8) willen graag ‘iets bijdragen’ aan 

het leven van een individuele ander of aan de maatschappij als geheel. Ook in de ervaringen van andere 

respondenten komt het belang van maatschappelijke betrokkenheid terug. Deze waarden hebben zowel 

invloed op hoe de respondenten in het leven staan als op de manier waarop ze met kernkeuzes omgaan. 

 

‘Nee, gewoon het idee dat je iets bij moet dragen aan de wereld. Dat vind ik belangrijk. Ik denk 

dat iedereen dat belangrijk zou vinden want we leven met zijn allen op iets wat je moet delen, 

dus dat is iets waar je zorg voor moet dragen. Omdat je het deelt. Maar dat is meer een 

persoonlijke overtuiging niet iets wat door externen opgelegd wordt.’ (respondent 5, m, 6:104) 

 

Uit de ervaringen van respondenten blijkt dat het ontwikkelen van de eigen identiteit niet losstaat van 

de omgeving, integendeel: de omgeving bepaalt voor een (groot) deel wie iemand is of is geworden. De 

identiteitsvorming via de omgeving lijkt op twee manieren te gebeuren: de respondent distantieert zich 

van zijn omgeving of de respondent past zijn identiteit juist aan aan de omgeving. Het onderstaande 

voorbeeld laat zien hoe de omgeving respondenten kan stimuleren om een eigen houding te 

ontwikkelen.  

 

‘Wel een beetje die zoektocht. Ik moet zeggen, toen ik begon met werken was ik heel erg bezig 

met van, wat verwachten zij van mij? Hoe werken zij en hoe willen zij dat ik werk? Wat zouden zij 

graag van mij willen zien? Later ben ik veel meer gaan denken van hè, wat wil ik zelf? Wat is 

mijn eigen houding hierin, hoe zou ik hier zelf graag mee om willen gaan? Ik denk dat dat veel 

beter werkt dan dat je je gaat vormen naar een beeld waarvan jij denkt dat dat gewenst is.’ 

(respondent 4, m, 5:34) 

 

Andere ervaringen lieten ook zien dat de respondenten zich heel erg identificeren met hun 

maatschappelijke positie. Wie je bent lijkt sterkt verbonden met wat je doet, zeker als het gaat om werk.  

Dit kan echter ook complicaties geven, zeker als wat je doet niet samen valt met wie je graag zou willen 

zijn.  
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‘Ik heb zo’n boekje altijd bij me waar ik dingen in schrijf. Toen vond ik een ding achterin, dat heb 

ik op 1 februari opgeschreven en was ik alweer helemaal vergeten, maar dat ging over dat ik 

toen me dus niet echt iemand voelde ofzo. Dat ik dacht, wat ben ik nou eigenlijk? Ja barista maar 

dat ben ik ook niet. Daar val ik ook niet samen mee, mijn identiteit, ik ben ook geen student 

meer.. ik ben.. ben nog vriendin van mensen en vriendin van mijn vriend, en de dochter van mijn 

ouders, maar wat is nou mijn rol.’ (respondent 2, v, 2:171) 

 

 

5.3 Wat is mijn doel? 

In dit tweede thema gaat het over het bepalen van een doel. Alle respondenten zijn op de een of andere 

manier bezig met het bepalen welke richting ze op willen in hun leven. Dit kan een concreet doel zijn, 

bijvoorbeeld een bepaalde carrière die ze ambiëren. Andere doelen  zijn niet gebonden aan een bepaald 

toekomstplaatje, maar meer gerelateerd aan een bepaald gevoel. Wat het doel ook is, helder hebben 

waar je heen wilt blijkt belangrijk bij het maken van kernkeuzes.  

 

5.3.1 Vinden van een doel 

Uit de ervaringen van respondenten blijkt dat er twee soorten doelen zijn; doelen die door de context 

worden bepaald, of doelen die door de respondent zelf bedacht zijn. Het afstuderen blijkt hierbij een 

belangrijk kantelpunt. Studie verschaft een vanzelfsprekend doel; het halen van je diploma. Ook de 

manier waarop dit doel behaald kan worden staat voor een groot deel vast. Dit verandert na het 

afstuderen; er ontstaat een nieuw soort vrijheid waarin de respondenten zelf hun doel moeten bepalen. 

 

‘En nu moet je ineens jezelf gaan verantwoorden ofzo. In een keer vraagt iedereen, wat doe je 

eigenlijk. Nou ik ben werkzoekende, ooh wat wil je dan? Weet je. Dus je moet veel meer je plekje 

veroveren. En als je nou zegt van, ik heb dit en dat doel, ik moet volgende maand mijn scriptie 

afhebben, dan begrijpt iedereen dat. Je weet waarvoor je op aarde bent. Dat heb je dan ineens 

niet meer. En ook niet lange termijn, misschien wel korte termijn dingen, dat je een festival 

organiseert ofzo, maar daarna moet je weer een nieuwe gaan bedenken.’(respondent 1, v, 1:44) 
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Na het afstuderen is er dus geen vaste context meer die de respondenten een automatisch doel 

verschaft, ze moeten nu zelf hun doel bepalen. Veel respondenten benoemen deze verandering, die ze 

ervaren als een toegenomen vrijheid en verantwoordelijkheid, expliciet. Het vinden van een ‘nieuw’ 

doel blijkt voor velen nog niet zo makkelijk. De manier waarop een nieuw doel ontstaat verschilt van 

persoon tot persoon. De één bedenkt het doel vooraf: 

 

‘Het is meer gewoon, als je een beetje in gedachten hebt waar je naartoe wilt, dan kan je 

natuurlijk veel makkelijker die kleine keuzes maken omdat je dan al een soort strategie hebt zeg 

maar, van waar je dan heen wilt. Dan kan je wel denken van ahh dit sluit wel of niet aan.’ 

(respondent 7, v, 7:60) 

 

Andere respondenten hebben juist geen specifiek doel voor ogen, bij hen ontwikkelt het zich eerder 

organisch. In plaats van naar een doel toe te werken ontstaat er een richting door de ervaringen die ze 

opdoen.  

 

‘Ja dat is een goede vraag. Ik heb geen einddoel voor ogen. Ik heb niet zoiets van: over 5 jaar wil 

ik daar staan, bij mij is het meer van, hè, ik ben afgestudeerd, dit interesseert me en daar wil ik in 

verder. En daar ben ik met mensen over in gesprek, ik heb dus projecten lopen, wat deels daarop 

aansluit. Dus het is meer het, het gaat meer gaandeweg.’ (respondent 4, m, 5:14) 

 

Ook de soort doelen die de respondent zich stellen verschillen. Hieronder zullen er twee verschillende 

doelen behandeld worden: concrete doelen en gevoelsdoelen. 

5.3.2 Concrete doelen  

Uit vrijwel alle gesprekken met de respondenten komen concrete doelen naar voeren. Dit zijn vaak 

doelen die gaan over een bepaald toekomstbeeld dat de respondent voor ogen heeft: een bepaalde 

carrière, gezinssituatie of woonomgeving worden hierbij het meest genoemd. Opvallend is dat de 

meeste respondenten niet één toekomstplaatje hebben, iedere kernkeuze heeft zijn eigen doel. Hier 

wordt vaak ook apart over gesproken, al is er  wel enige overlap.  

 

‘Het liefst zou ik ooit een opleiding doen tot relatie therapeut, dat lijkt me echt fantastisch. Dat is 

een beetje mijn toekomst scenario. Maar dan denk ik, prima, daar kan ik prima komen als ik hier 

begin en als ik hier gewoon ervaring ga opdoen. Dat dat misschien geen dingen zijn die ik 
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uiteindelijk wil doen maar het is wel gewoon een goeie stap daarheen. Dus dan ben ik ook weer 

ergens naar onderweg. Net als dat je bezig bent met afstuderen, dat dat dan je eindpunt gaat 

zijn. Niet dat, ja, ik zou wel kunnen zeggen dat dat mijn eindpunt zou zijn. Een eigen praktijk of.. 

ja. Maar dat zie ik me nu nog niet doen.’ (respondent 2, v, 2:172) 

 

‘Ja weet je, dan kijk ik meer naar mijn ideaalplaatje. Zoals een huis aan het water natuurlijk, wie 

wil dat niet. Heerlijk, weet je, in Kattenbroek die zijn dan zo laag bij het water, met zo’n zitje. Dan 

denk ik, dat is dan toch gewoon je paleis? Je hoeft geen groot huis te hebben maar als je dat 

gewoon hebt. Dat je gewoon een lekker zitje bij het water hebt gewoon, met een drankje ‘s 

avonds. Och.. dat zou echt het einde zijn.’ (respondent 6, v, 8:118) 

 

De meeste respondenten zijn hierin echter wel realistisch: hoewel ze een ideaalplaatje voor ogen 

hebben, realiseren ze zich ook dat ze de toekomst niet volledig in de hand hebben. Ze kunnen nog 

zoveel wensen, maar uiteindelijk kan het leven ook anders uitpakken of lukt het niet de gestelde doelen 

te realiseren.  

 

 ‘Dus dat is wel een keuze, maar ergens, dat is een keuze die je kunt maken maar dat wil nog niet 

zeggen dat het werkt. Ik zou nu kunnen zeggen van hè, ik kies voor het ondernemerschap. Maar 

dat wil nog niet zeggen dat ik succesvol word. Of ik zou kunnen zeggen, ik ga inderdaad voor een 

baan, maar dat wil nog niet zeggen dat je binnen een maand een baan hebt. Dus dat is een hele 

belangrijke keus, maar ergens heb je dat niet volledig in de hand.’ (Respondent 4, m, 5:55) 

 

5.3.3 Gevoelsdoelen  

Naast concrete doelen noemden respondenten ook nog een ander soort doel, de zogenaamde 

‘gevoelsdoelen’. Hierbij streven respondenten niet een bepaald toekomstbeeld maar eerder een 

bepaald gevoel na. ‘Geluk’ is hierbij een veelgehoorde term. Het merendeel van de respondenten 

(1,2,3,5,7,8) geeft expliciet aan dat dat iets is wat belangrijk voor hen is. Dan wel in positieve 

bewoording (streven naar geluk) of door aan te geven dat je ergens weg moet als je er ongelukkig 

wordt.  

 

‘Dat vind ik wel het belangrijkst. Dat ik me gelukkig voel ofzo. Ja, een beetje raar gezegd. 

Gewoon, ik ben nu best gelukkig gewoon. Dat zou ik best kunnen zeggen ja. Dat wil ik heel graag 
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behouden. Ik ben bang om dat kwijt te raken, dat is het ook. Dat heeft ook te maken met dat 

ouder worden enzo. Dat ik bang ben dat ik het kwijt raak. Want dat is me wel heel dierbaar 

geworden de laatste jaren. Uiteindelijk maak je toch de keuzes, maak ik die keuzes om er 

uiteindelijk een beter gevoel van te krijgen.’ (respondent 2, v, 2:113) 

 

Hoewel je soms weg kan uit eens situatie die je ongelukkig maakt en kan streven naar een situatie 

waarvan je denkt dat het je meer geluk zal opleveren, biedt dit natuurlijk geen garanties. Respondent 8 

geeft heel expliciet aan dat geluk geen doel is, niet omdat hij het niet zou willen maar meer omdat het 

niet af te dwingen valt.  

 

‘Weet je, het is alsof mensen ehm.. iets gaan doen en tegen je zeggen ik ga er zo van genieten. 

Dat kan niet weet je, echt niet. Zo van, je gaat op vakantie, je moet er wel van genieten. Ik heb 

geen knopje, weetje zo van, genieten aan, of genieten uit, dat kan niet, weet je. Als je het leuk 

vindt dan ehm, vind je het leuk, als je het niet leuk vindt vind je het niet leuk. Zo denk ik... op die 

manier kan je er niet voor kiezen om gelukkig te zijn.’ (respondent 8, m, 4:92) 

 

5.3.4 Verandering van doel door life event 

Alle respondenten blijken wel bepaalde doelen te hebben die richting geven aan hun keuzes. Is het niet 

een concreet doel dan is het wel een bepaald gevoel dat ze proberen te behouden. Wat echter heel 

opvallend is, is dat er een aantal dingen blijken te zijn die alle gestelde doelen spontaan irrelevant ijken 

te maken. Zo kampte respondent 5 met een heftige blessure, die alle vragen rondom werk ineens een 

stuk minder belangrijk maakten.  

 

‘Ik kon geen [sollicitatie]brieven schrijven en ik had teveel last van de blessure en de pijn 

daarvan. A) lukte het niet om dat te doen, plus als je elke dag pijn hebt dan weet je ook, dat is 

belangrijker dan werk. Dus dan is de keuze snel gemaakt.’  (respondent 5, m, 6:55) 

 

Een andere respondent (8) noemt het overlijden van zijn zus als zeer belangrijke stressfactor, die veel 

andere keuzes een stuk minder relevant maakt. Het zijn echter niet alleen de negatieve dingen die de 

doelen van de respondenten doen veranderen. Een kind blijkt deze impact ook te kunnen hebben, 

alleen dan op een positieve manier. Zo geeft respondent 8 aan dat haar eigen doelen niet meer het 
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belangrijkste zijn, maar dat er iets  ‘groter is dan zijzelf’. Het gaat niet alleen meer om haar eigen geluk, 

ze is nu ook verantwoordelijk voor het geluk van iemand anders. 

 

‘Hij bepaalt eigenlijk alles nu. Ik weet niet, maar je hebt ook een heel ander doel ofzo in je leven 

gekregen. Je leven heeft veel meer betekenis naar mijn gevoel. Je bent echt voor iemand aan het 

zorgen. Je bent eigenlijk constant met dat kleine mannetje bezig. (..) Je bent gewoon 

verantwoordelijk voor iemand anders leven. Iemand die nog niet voor zichzelf kan zorgen of zelf 

dingen kan bepalen of aangeven, dus. Je bent echt wel heel erg bepalend voor iemand anders 

leven.’ (respondent 7, v, 7:26).  

 

 

5.4 Welke rol spelen anderen bij het maken van keuzes? 

 

Geen van de respondenten maakt zijn of haar kernkeuzes totaal onafhankelijk van zijn sociale omgeving. 

Partner, familie, vrienden, kennissen, collega’s of een professionele coach; iedereen refereert wel aan 

iemand als hij spreekt over hoe hij belangrijke keuzes maakt. Hoewel niet iedereen zich ook 

daadwerkelijk wat aantrekt van deze mening en de reactie van anderen soms ook als negatief ervaren 

wordt, is deze ‘ander’ wel altijd aanwezig in het keuzeproces.  

 

5.4.1 Rol van anderen in het keuze proces 

Vaak kiest de respondent zelfs bewust mensen uit om vragen rondom keuzes mee te delen. Die ander 

kan daarin verschillende rollen aannemen. In eerste instantie wordt er vaak met anderen gedeeld. Om 

te zien hoe zij het zouden aanpakken, tips te krijgen, verhaal te doen, maar vaak ook voor het krijgen 

van een nieuw perspectief. Veel respondenten zoeken anderen dan ook bewust op om een andere visie 

op hun keuze te krijgen. Een aantal respondenten (3,4,5) heeft ook gesprekken met een professionele 

coach (gehad) om wat verheldering te krijgen over de vragen waar ze mee bezig waren, in dit geval op 

het gebied van werk.  

 

‘Een stukje reflectie. Iemand die vervolgens daarop reageert. Dat je iets zegt en dat iemand daar 

gewoon op reageert en dat je denkt van, ja inderdaad. Dat het bevestigd wordt. Of dat iemand 
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daar op ingaat en dat je vervolgens samen weer tot iets anders komt van. Het is goed om daar, 

of in ieder geval ik merk dat het voor mij heel goed is om daar samen over na te denken. Omdat 

je heel erg makkelijk zelf in een cirkel van gedachten, dat het heel erg goed is om daar een keer 

een andere visie op te krijgen.’ (respondent 4, m, 5:51) 

 

De mening van betekenisvolle anderen kan dus zeer waardevol zijn in het keuzeproces. Echter, de 

reactie van de ander wordt niet altijd als positief ervaren. Soms komen de verwachtingen van de 

omgeving namelijk niet overeen met de wensen van de respondent, wat tot lastige situaties kan leiden. 

Ook zijn de respondenten vaak bang voor de (mogelijke) reacties van anderen.  Ze vragen zich af hoe 

anderen ergens op zullen reageren, of wat anderen er wel niet van zullen vinden.  

 

‘Ga ik naar een verjaardag, de eerste vraag die mensen stellen is:’En? zeker hard aan het 

solliciteren?’ Nee! Ik ben niet aan het solliciteren! Ik heb er gewoon geen zin in. Ik vond dat zo 

moeilijk om daar voor te gaan staan ofzo. Ik voelde me een soort van niet interessant iemand en 

dat, dat is dus ook een angst. Als het niet lukt, of ik vind het niet leuk, dat ik ook degene moet 

zijn die zegt, ik ga hiermee stoppen. Want dan heb ik daar ook weer de verantwoordelijkheid 

over dat mensen gaan zeggen van, hè, maar je had toch een goede baan? Ofehm, wat doe je dan 

nu? Ja... werken als schoonmaker in de.. gewoon een soort van angstige gedachten.’ (respondent 

2, v 2;134) 

 

De grote vraag is nu of de respondenten uiteindelijk wat doen met de mening van de ander. Dit blijkt 

per respondent te verschillen. De meeste respondenten geven aan dat ze de mening van anderen wel 

degelijk betrekken in het keuzeproces, maar dat ze uiteindelijk zelf de keuze maken. Hoeveel invloed de 

ander heeft verschilt van respondent tot respondent. 

 

‘Ik leg het wel aan mensen voor. En ik laat me er ook wel door beïnvloeden wat mensen vinden. 

Vooral na dat eerste gesprek, dat ze tegen me zeiden, je kleding en je commerciële bla. toen 

zeiden veel mensen: ‘Nou achterlijk!’ Toen dacht ik van, nou dat ga ik niet doen hoor, nee. Dus ik 

merk dat ik me wel aantrek wat mensen er dan van vinden en zeggen enz.‘ (respondent 2, v, 

2:63) 

 



48 
 

‘Hooguit met mijn vriendin dat ik zeg van, dit ga ik doen. Dat is het eigenlijk. En ik vraag wel tips 

van andere mensen, zo van, ok, wat heb jij gedaan in deze situatie? Dat probeer ik wel mee te 

nemen. Maar uiteindelijk is het mijn ding. Ja.. Ik kan, het kan best zijn dat de ene heel erg ziet 

zitten terwijl de ander het helemaal niet ziet zitten. Ja, als ik me daar iets van aan moet trekken 

dan gebeurt er helemaal niks.’ (respondent 8, m, 4:95) 

 

5.4.2 Invloed van culturele en maatschappelijke context op kernkeuzes 

Naast specifieke anderen heeft ook de bredere culturele en maatschappelijke context waarbinnen de 

respondenten zich bevinden invloed op de te maken kernkeuzes. Dit is goed te zien bij respondent 8, die 

vanuit zijn cultuur een bepaalde sturing krijgt bij het maken van kernkeuzes, vooral op het gebied van 

trouwen.  

‘Ja carrière niet zo zeer. Maar met trouwen en dat soort dingen, zeker. Familie maakt een ja, een 

groot gedeelte van ons leven. En.. daar wil je ook wel rekening mee houden, tot een bepaalde 

hoogte. En, ja.. hoe je het wendt of keert zeg maar, we zitten ook wel een beetje gebonden aan 

de cultuur. Ik heb er eigenlijk vrij weinig mee. Ik doe er ook niet zo heel veel mee, maar sommige 

elementen die pik ik, die ik leuk vind om mee te nemen die… ‘(respondent 8, m, 4:62) 

 

Hoewel de andere respondenten de culturele of maatschappelijke context niet expliciet noemen in hun 

ervaringen rondom kernkeuzes, blijken ook zij beïnvloed te worden door de context waar ze zich in 

bevinden. Vooral bij grote keuzes, zoals trouwen, kinderen of een huis kopen wordt ook de omgeving in 

de gaten gehouden. De omgeving dient hier als het ware als een normatief kader, waar de respondent 

zich aan meet.  

 

‘Maar wat er om je heen gebeurt heeft heel veel invloed op.. dat zie je ook bij baby’s, als mensen 

ineens baby’s gaan krijgen dan krijg je zo'n hele golf van baby’s, dan durft ineens iedereen of dan 

gaat iedereen ermee bezig. Dus als iedereen een eerste baan krijgt na zijn studie dan begint het 

bij iedereen een beetje te kriebelen van ohja, het moet nu wel gebeuren. Dus dan ga je er wat 

meer, wat meer mee bezig zeg maar, omdat ook voor elkaar te krijgen.’ (respondent 3, v, 3:189) 
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Uit de ervaringen van de respondenten blijkt dat vooral de directe omgeving (vrienden, familie, 

collega’s) bepalend zijn voor wat als ‘normaal’ wordt gezien bij het maken van kernkeuzes. Ook (social) 

media wordt door enkele respondenten genoemd, al hebben deze niet altijd een positieve invloed.  

 

‘Dan zie je weer een of ander tof verhaal [in de media], van een meisje die brutaal is geweest, 

iets geks heeft gedaan en daarom een baan heeft gekregen. Dan word je zo voorgehouden, jij 

kunt dat ook. Er zijn gewoon een paar mensen die heel veel geluk hebben gehad. Maar dan denk 

ik gewoon van, ja.. ‘(respondent 1, v,1:25) 

 

 

5.5 Hoe verhoud ik me tot de mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt? 

Dit vierde thema gaat over de invloed van de bredere maatschappelijke context op het maken van 

keuzes rondom werk. Het merendeel (1,3,4,6,7) van de respondenten heeft namelijk moeite (gehad) 

met het vinden van een baan die aansluit bij hun opleidingsniveau. De huidige arbeidsmarkt is hiervan 

een van de belangrijkste oorzaken. Hoewel de jongvolwassenen na het afstuderen te maken krijgen met 

een ongekende vrijheid wat betreft het bepalen van hun doel, liggen niet alle opties open. Sterker nog, 

uit de ervaringen van respondenten blijkt dat ze op het gebied van werk juist ook vaak te maken krijgen 

met onmogelijkheden. 

5.5.1 omgaan met onmogelijkheden 

Op de huidige arbeidsmarkt is het voor veel respondenten lastig om een baan op hun opleidingsniveau 

te vinden. Dit uit zich voor veel respondenten op twee manieren: aan de ene kant blijven ze hangen in 

(uitzend)baantjes waar ze weinig energie uit halen. Aan de andere kant krijgen de respondenten 

afwijzing na afwijzing op hun sollicitatiebrieven te verduren.  Vrijwel alle ervaringen van respondenten 

waarin ze spreken over negatieve emoties zijn gerelateerd aan het niet kunnen vinden van passend 

werk. Vooral het constant afgewezen worden maakt veel respondenten onzeker, verslagen en 

gefrustreerd.  

 

‘Ehm.. ik denk wel gewoon een soort van verslagen. Van, ok laat maar, de wereld wil me niet. 

Zoiets. Dat je denkt van... je zelfvertrouwen gaat heel erg omlaag.’ 

(respondent 1,v, 1:39) 
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Hoewel veel respondenten weten dat het niet perse persoonlijk is en dat ze ook last hebben van de 

situatie op de huidige arbeidsmarkt doet het toch veel met hun gemoedstoestand. Toch behouden de 

meesten over het algemeen een redelijk proactieve houding. Ze blijven doorzoeken, beginnen voor 

zichzelf of troosten zich met het feit dat het nou eenmaal economisch een lastige situatie is, waar meer 

mensen last van hebben 

 

‘Je hebt het gevoel dat het aan jou ligt. Terwijl je ook wel rationeel weet dat het niet zo is. Dat 

het echt een moeilijke tijd is. Dat er heel veel mensen zijn net zoals jij. Maar je hebt echt het idee 

dat.. ik weet eigenlijk niet zo goed, ik heb er nu minder last van. Sinds ik die baan heb bij die 

kunstenaar, dat is echt een baan waar ik gewoon op gesolliciteerd heb van buitenaf. Dat ik 

misschien wel, ja het een beetje geaccepteerd heb. Het is nu eenmaal deze tijd. We moeten er 

maar van maken wat we kunnen.’ (respondent, 1, v, 1:30) 

 

Respondent 8 bekijkt de situatie vanuit een breder, maatschappelijk perspectief. Hij is opgegroeid in 

Afghanistan en kijkt daardoor met een heel andere bril naar de dingen die de andere respondenten 

wellicht als ‘normaal’ ervaren. In plaats van frustratie over de onmogelijkheden is hij dan ook vaak 

bewust dankbaar voor alle mogelijkheden die hem hier geboden worden.  

 

‘Maar hier is het gewoon allemaal gemoedelijk. Je hebt een 2e kamer waar de president zit waar 

je dan gewoon bij de vergadering aanwezig kan zijn in de publiekstribune. In Afghanistan worden 

gewoon straatblokken helemaal afgezet zeg maar als hij een keertje langs komt rijden. Vrijheid 

gewoon, mogelijkheden die iedereen krijgt, kansen, ja die iedereen krijgt. Dat ehm, dat 

onderschat vaak iedereen. Its a good life. Good life. Ja.’(respondent 8, m, 8:84) 

 

5.5.2  Wat blijven respondenten belangrijk vinden als ze hun doelen moeten bijstellen?  

De situatie op de arbeidsmarkt dwingt respondenten ook om hun doelen bij te stellen. Waar ze in eerste 

instantie willen gaan voor een baan die past bij hun opleiding, talent en interesses worden er nu ook 

andere dingen belangrijk. Eén van de aspecten die hierbij vaak wordt genoemd is financiële zekerheid. 

Hoewel geen van de respondenten het verdienen van geld als belangrijkste reden aangeeft om te 

werken, hebben ze het wel nodig om  in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Veel respondenten 

staan dan ook voor een lastige afweging; kies ik voor (financiële) zekerheid bij een baan die ik minder 

leuk vind? Of ga ik voor meer (financiële)  onzekerheid bij een werkervaringsplek of als zzper?  
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‘Aan de ene kant denk ik van ja, dat zou ik moeten doen, want het is een mogelijkheid, het is een 

kans. Aan de andere kant denk ik van ja maar eigenlijk wil ik dat niet. Omdat dit is niet het 

bedrijf waar ik eigenlijk verder mee wil. Het is niet het bedrijf dat mij zo erg aanspreekt dat ik 

daar volledig in wil duiken. Maar dat wil wel zeggen dat je dat dus links laat liggen, terwijl dat 

zijn wel weer betaalde uren. Je kan er wat mee verdienen, je kan er zeker ervaring op doen. 

Maar aan de andere kant denk ik van, is dit wat ik wil? Is dat het bedrijf waar ik mee verder wil? 

daar twijfel ik aan. Ik ben er nog niet helemaal over uit’ (respondent 5, m, 5:60) 

 

Zolang het financieel enigszins mogelijk is, lijken de meeste respondenten een interessante baan te 

verkiezen boven financiële zekerheid.  Een ander doorslaggevend aspect bij de keuze of een baan al dan 

niet acceptabel is, is voor vrijwel alle respondenten energie. Zodra een baan teveel energie kost 

proberen de respondenten er zonder uitzondering vanaf te komen, terwijl ze extra moeite doen om een 

baan te behouden die energie oplevert.  

 

‘Of waar ik.. maar ik vind deze stage heel erg leuk om te doen. Ik heb dan die baan bij het 

advocatenkantoor, daar haal ik niet zo heel veel energie uit. Hier haal ik wel veel energie uit. Dit 

vind ik leuk om te doen. Dus, het is eigenlijk het geen waar ik minst voor krijg, waar ik het meest 

voor offer, daar krijg ik het meeste energie voor terug. Dus het is gewoon een hele ingewikkelde 

situatie. Wat voor mij nu de doorslag geeft om het toch te blijven doen is toch wel het idee dat ik 

er misschien iets mee zou kunnen later. En omdat ik het dus leuk vind om te doen.’ (respondent 

1, v, 1,73) 

 

 

5.6 Wanneer maak ik welke keuze?  

In het vijfde thema staat de omgang met tijd centraal. De meeste respondenten willen heel veel, echter, 

het is onmogelijk om alles in één keer te doen. Ze moeten dus afwegingen maken wat ze wanneer doen 

en welke keuzes ze prioriteit geven. Hierbij houden veel respondenten ook het ‘grotere plaatje’ in het 

oog, bijvoorbeeld de wens om kinderen te krijgen of nog te reizen voordat ze gaan ‘settelen’. Hieronder 

zal kort uiteengezet worden welke ervaringen respondenten hebben met de tijd in relatie tot 

kernkeuzes.  
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5.6.1 Prioriteiten stellen 

De respondenten noemen verschillende dingen die ze belangrijk vinden om aandacht aan te besteden, 

zoals: hun werk, relatie, kind maar ook vrienden en hobby’s. Hierbij willen ze vaak meer dan past binnen 

die 24 uur per dag die ze tot hun beschikking hebben. Veel respondenten proberen hier een zo goed 

mogelijke balans in te vinden, door hun aandacht over de verschillende gebieden te verdelen. Het 

onderstaande citaat laat echter zien dat het nog niet zo makkelijk is als het lijkt.  

 

‘Je bent er heel erg mee bezig dat je alles goed wilt doen. Dat is soms best wel stressvol. Je wilt 

ook een beetje zo van, ohja, ik wil dat mijn huis er goed uitziet, ik wil dat mijn kind altijd netjes, 

weet ik veel, hij hoeft van mij er niet altijd heel netjes erbij te lopen maar dat hij goed verzorgd is 

en dat hij.. alles krijgt wat hij wil, en mijn carrière, ik moet goed presteren op werk, ik moet mijn 

relatie onderhouden, ik moet zorgen dat mijn vrienden allemaal tevreden zijn.. en.. ja, dat is 

gewoon soms mission impossible, om dat allemaal te combineren.’ (respondent 7, v, 7:31) 

 

5.6.2 Timing 

Veel respondenten worstelen ook met de vraag: wat is een goed moment voor welke keuze? Deze vraag 

komt op verschillende gebieden terug. Reizen is hierbij een veel gehoord thema. Sommige 

respondenten (2,5) hebben er heel bewust voor gekozen om eerst te gaan reizen na hun afstuderen. 

Anderen (3,6) hebben reizen nog  hoog op de planning staan. Het kiezen van het juiste moment is echter 

voor hen een bron van twijfel.  

 

‘Zoals dus reizen, rijbewijs halen, daar ben ik nu mee bezig! Het kan nu! Jaa. ik denk dat ik het 

wel een beetje zie als een periode waarin het allemaal nog een beetje kan, of moet ofzo. Maar 

dat geeft ook wel een beetje een gehaast gevoel, dat je denkt van, oh ik moet het allemaal maar 

wanneer? Wat moet ik nu voorrang geven? Moet ik eigenlijk zeggen van, doei die baan bij [..] ik 

ga nu eerst een half jaar op reis? Ofzo? Maarja dan denk je weer van, maar dan heb ik dat half 

jaar en dan ben ik bijna alweer 2 jaar afgestudeerd straks.. heb ik niet die baan ergens anders 

kunnen vinden. Dus ja, wat eerst moet, dat is allemaal een beetje lastig.’( respondent 3, v, 3:34) 
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Timing komt bij een aantal respondenten (3,5,6) ook terug in het idee dat sommige dingen binnen nu en 

een aantal jaar gedaan moeten worden, voordat ze gaan ‘settelen’. Reizen, het stabiel krijgen van een 

carrière, in het buitenland werken. Allemaal dingen waarvan ze zich bewust zijn dat het ‘nu’ veel 

makkelijker gaat dan over een paar jaar, als ze wellicht een partner en kinderen hebben.  

 

‘Ja natuurlijk, je wilt heel erg strategisch inzetten, nu is het veel makkelijker omdat je nergens 

aan vast zit. Ja, het wordt lastiger wanneer je wel een huis hebt gekocht en een vrouw en 

kinderen hebt zeg maar en een hond en weet ik veel wat allemaal, dan wordt het natuurlijk 

lastiger, het kan natuurlijk wel maar nu is het een stuk makkelijker.’ (respondent 5, m 7:17) 

  

Wat opvallend is, is dat respondenten niet alleen bezig zijn met individuele keuzes maar ook proberen 

de verschillende keuzes zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Alle respondenten geven op enig punt 

in het interview aan dat ze het liefst maar één kernkeuze tegelijk maken. Relatie, woonplaats en werk 

lijken de belangrijke ‘ankers’ te zijn, waarvan het als prettig wordt ervaren dat er in ieder geval één of 

meerdere stabiel zijn.  

 

‘Ik was terug uit Zweden, ik had een jaar overal gewoond, dus ik had geen huis, ik had geen 

vriend of zo iemand om op te vertrouwen. Soort van stabiele factor die je helpt en ondersteunt  

en ik had dus geen baan. En toen had ik wel zoiets van, oh, ik wil wel echt een van die dingen 

oplossen nu. Want, ja, dat is dan wel belangrijk denk ik. Dat het ergens goed gaat. Een stabiele, 

dat je ergens op kunt terugvallen.’ (respondent 1, v, 1: 78) 

 

5.6.3 Tijdsdruk 

Naast de vraag wat een goed moment is voor welke keuze beseffen veel respondenten ook dat sommige 

keuzes binnen een bepaalde termijn gemaakt moeten worden. Zo beschreef een respondent (3) dat ze 

de druk voelt om binnen twee jaar na haar afstuderen een baan op niveau te krijgen, omdat daarna de 

kansen op de arbeidsmarkt nog ongunstiger lijken te liggen.  

 

‘Nu moet ik echt mijn best gaan doen om iets op niveau te krijgen. Al is het een leerwerkplek. Dat 

je ergens een opstapje hebt naar andere functies die bij je opleiding aansluiten, bij wat je wilt en 

wat je interessant vindt. Ja.. wat je wel vaak ziet is, starterfuncties dat is max. 2 jaar 

afgestudeerd. Dan denk je van oh ja, dan moet ik nu wel snel iets gaan vinden ofzo, dus dat geeft 
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het wel iets meer druk op de ketel dan.. wanneer je echt net vers afgestudeerd bent en denkt: Oh 

yes, eindelijk klaar!’ (Respondent 3, v,, 3:50) 

 

Drie van de vijf vrouwelijke respondenten (2,3,6) ervaren ook een zekere tijdsdruk rondom het krijgen 

van kinderen. Hoewel ze alle drie aangeven nu niet actief met kinderen bezig te zijn en dat het liefst nog 

een paar jaar uitstellen, geven ze wel aan zich bewust te zijn van de biologische klok.  

 

‘Kijk ik ben een vrouw he, dus ja, ik geen eeuwige mogelijkheden. Ja.. En ik vind ook wel, je kind 

moet ook wel ergens de jongheid van geest van de ouders krijgen. Dat die ook de tijd en energie 

hebben om met hun kind te gaan spelen, dat vind ik wel heel belangrijk. En ook de tijd voor het 

kind nemen. Ja.. Hugh Hefner kan op zijn 80ste nog kinderen nemen, maar weet je, voor een 

vrouw is het op een gegeven moment niet meer gezond voor het lichaam. Daar voel ik misschien 

ook nog wel ergens een druk. Ik zou het helemaal niet erg vinden om op mijn 40ste moeder te 

worden, maar dat is voor mijn lichaam niet meer goed. Dus het moet gewoon eerder. En ik wil 

het wel, dus dan moet het gewoon eerder’. (Respondent 6,v, 8:119) 

 

De andere twee vrouwen hebben of zelf kinderen (7) of zijn er  helemaal niet mee bezig (1). De mannen 

in het onderzoek geven vooral aan ‘nu nog totaal niet met kinderen bezig te zijn’ (4,5) of wel kinderen in 

de toekomst te willen (8). Geen van hen geeft echter aan enige tijdsdruk omtrent dit thema te voelen.  

 

 

5.7 Hoe verloopt het keuzeproces?  

Het zesde  thema gaat het over het maken van de daadwerkelijke keuze. Als de respondent wordt 

geconfronteerd met een keuze, hoe gaan ze daarmee om? En wat geeft uiteindelijk de doorslag? Het 

proces van het maken van de keuze staat in dit thema centraal.  

 

5.7.1 Keuzeproces 

In de omgang met keuzes maken veel respondenten een verschil tussen ‘grote’ en ‘kleine’ keuzes.  

‘Grote keuzes’ refereren aan wat in de literatuur omschreven wordt als kernkeuze: een huis kopen, het 

al dan niet kiezen voor een bepaalde baan. Kleine keuzes  gaan over dagelijkse dingen: boodschappen, 
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wel of niet sporten. Veel respondenten omschreven een verschillend keuzeproces als het gaat over een 

grote of een kleine keuze.. Over kleine keuzes maken de meeste respondenten zich niet zo druk. 

 

‘ Ja ik kan wel behoorlijk twijfelen over dingen. Maar ik kan ook wel, en nu kies ik gewoon dit zijn. 

Maar ik ben niet iemand die in de supermarkt een half uur doet over een keuze. Echt niet, dat 

vind ik niet belangrijk genoeg.’ (respondent 1, v, 1:155).  

 

Over grote keuzes wordt door vrijwel respondenten een stuk langer nagedacht. Ze bekijken 

verschillende opties, spreken erover met vrienden of laten het even bezinken. Slechts één respondent 

geeft aan ook hierin vrij impulsief te handelen.  

 

‘Nee vaak weet ik eigenlijk heel goed wat ik wil. Soms denk ik dan wel over iets na en dan is het 

als zon lampje van pling! en dan ga ik dat gewoon doen.’ (respondent 6, v, 8:34) 

 

Dit blijkt echter eerder een uitzondering dan de regel. Maar liefst 5 van de 8 respondenten geven 

namelijk aan wel eens te twijfelen over een belangrijke keuze. Hierbij omschrijven drie (1,2,3) zich 

expliciet als ‘twijfelaar’, de rest twijfelt af en toe over belangrijke keuzes. De belangrijkste reden voor 

twijfel lijkt de inschatting wat de juiste keuze is. Een respondent (2) noemde de angst voor spijt als 

belangrijkste reden om te twijfelen.  

 

‘Ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ik nooit, nou zelden terugkijk en denk, dat was dus even 

lekker dom om te doen ofzo. Ik ben wel heel erg bang voor die spijt. Dat is denk ik ook waarom 

die twijfel zo lang duurt, dat ik zo bang ben dat ik. Stel ik begin daar dan, en na een week of 3 

denk ik, oh mij god wat is dit voor tent. Dan ga ik echt de pijn wel voelen, dan heb ik iets anders 

laten liggen ofzo. Daar ben ik ook echt wel bang voor, dat ik dan denk van, ja... ‘(respondent 2, v, 

2:43) 

  

5.7.2 Verstand versus Gevoel 

Het keuzeproces verloopt dus bij iedereen anders, al denken respondenten over het algemeen langer na 

over de belangrijke keuzes. Een ander aspect dat door alle respondenten wordt genoemd in de context 

van het keuzeproces is de afweging tussen gevoel en verstand. Bepaal je  de juiste keuze met het 

verstand, door puur te kijken naar de feiten? Of is een ‘goed gevoel’ uiteindelijk doorslaggevend? 
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Gevoel of intuïtie blijkt bij veel respondenten op de eerste plaats te staan. Echter, alleen goed voelen is 

voor de meesten niet genoeg. Als het eerste gevoel goed is, kijken vrijwel alle respondenten of het ook 

een verstandige keuze is. De balans tussen gevoel en verstand ligt voor iedereen anders.  

 

‘beide, beide. Kijk als je, naja, een huis is dan best wel groot, ehm... het is toch wel, ok, even 

denken. Allereerst, staat het me aan? vind ik het prettig om daar te wonen? is het een mooie 

buurt? Dat zijn dingen, maar dan kijk ik daarna zeker ook naar de cijfertjes, kan ik het betalen, 

wat betekent het als ik het huis neem? Maar allereerst toch gevoel en daarna verstand. Dat is 

denk ik met de meeste dingen zo.’ (respondent 8, m, 4:41) 

 

Ik had heel erg van, dat ik  luister naar mijn gevoel. Dan ga ik er gewoon naartoe en dan ga ik 

kijken of dat goed voelt en natuurlijk lees ik veel over het beleid, kijken of ik me erin kan vinden 

of niet. Maar het is voor mij een beetje, of het gevoel goed zit of niet. Met de mensen die daar 

werken..dat vooral (respondent 7, v, 7:55) 

 

Echter, zoals de bovenstaande citaten al aangeven  is de scheidingslijn tussen gevoel en verstand niet 

altijd even helder. Zeker als de keuzedruk toeneemt ontstaat er bij sommigen een verwarrende brij 

tussen gevoel en verstand.  

 

‘Nou ik vind het wel grappig, dat veel mensen de laatste tijd tegen me zeggen, probeer je gevoel 

te volgen. Dat is ook iets waar ik zelf heel erg voor ga en sta en ook denk je moet je intuïtie 

volgen. Dus dan is gevoel het belangrijkste. Maar ik merk zo erg met deze keuze stress dat mijn 

gevoel en mijn hoofd echt totaal door elkaar heen lopen. Ik weet ook niet meer of mijn gevoel 

beïnvloed wordt door wat ik allemaal denk, of dat het andersom gaat. Ik kan echt geen 

onderscheid maken tussen wat goed voelt en wat niet goed voelt.’ (respondent 2, v, 2:22) 

 

5.7.3 Gevoel doorslaggevend? 

Iedereen kwam echter wel op uit dat het keuzeproces een  mix van gevoel en verstand is. Er is alleen 

een uitzondering; de keuze van je relatie. Hierbij neemt het gevoel de overhand en is ratio veel minder 

overheersend. Interessant is ook dat er wordt aangegeven dat er ook vanuit de maatschappij andere 

normen over zijn.  
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‘Ik vind het wel heel anders. Dat is wel grappig eigenlijk. Ik realiseer me nu dat je daar hele 

andere maatschappelijke maatstaven voor hebt ofzo. Want de liefde, daar mag je niet rationeel 

over zijn. Dus als dat pats boem is, dan moet je er ook.. ja, dat is wel grappig’ (respondent 1,v, 

1:79) 

 

In de liefde staat het gevoel voorop. Ook bij het maken van andere keuzes neemt het hebben van een 

‘goed gevoel’ een belangrijke plaats in. Een slecht gevoel wordt door veel respondenten ook opgemerkt, 

echter, dit is lang niet altijd doorslaggevend. Sterker nog, twee respondenten (2,5) geven zelfs expliciet 

aan dat ze een negatief (voor) gevoel bewust negeren. 

 

‘En daar kijken van, voelt dat goed om daar in te komen wonen? en in hoeverre ben ik bereid om 

dit op te geven daarvoor. Het besef dat de angst om dit op te geven emotioneel altijd een stukje 

groter is dan om dat nieuwe aan te gaan. Maar dan denk ik dat ik, ehm, neig naar het nieuwe en 

de nieuwe ervaring. Want ik denk dat je er altijd rijker van wordt (..) Dus dat heeft mij ook wel 

geleerd om aan het gevoel van verlies en angst om daar niet teveel aandacht aan te geven en op 

zoek te gaan naar het nieuwe.’ (respondent 5, m, 8: 84).  

 

Angst vooraf wordt dus niet als een goede graadmeter gezien. Echter, als de respondenten het ergens 

niet naar hun zin hebben, wordt dit gevoel wél heel serieus genomen. Het blijkt zelfs een van de 

belangrijkste drijfveren om op zoek te gaan naar ander werk. Een slecht gevoel is dus niet leidend in het 

maken van een definitieve keuze, maar kan wel een aanzet zijn tot het maken van andere keuzes. 
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5.8 Conclusie resultaten 

 

In het empirische deel van dit onderzoek staat de volgende deelvraag centraal:  

Welke ervaringen hebben jongvolwassenen rondom het maken van kernkeuzes? De data laten zien dat 

alle respondenten bezig zijn met het maken van kernkeuzes. Ook in het soort keuzes waar de 

respondenten mee bezig zijn is onderling veel overlap te vinden. Werk is voor alle respondenten 

kernkeuze nummer één, daarna volgen huisvesting, partner, kinderen in willekeurige volgorde maar 

altijd op gepaste afstand. De ervaringen van de respondenten zijn in het  voorgaande hoofdstuk gevat in 

thema’s. Zoals eerder aangegeven is in de thema’s een bepaald patroon te onderscheiden. In de eerste 

twee thema’s staan de vragen voorafgaande aan een kernkeuze centraal, in thema drie en vier de 

ervaringen met de omgeving en de laatste twee thema’s focussen zich op het proces rondom het maken 

van de kernkeuze. In deze conclusie worden de zes thema’s met elkaar verbonden om zo tot een 

overkoepelend beeld van de ervaringen van jongvolwassenen rondom kernkeuzes te komen.  

In eerste twee thema’s is de respondent bezig met de vragen: wie ben ik? En: wat is mijn doel? 

Dit zijn vragen die vooraf lijken te gaan aan het maken van de daadwerkelijke keuze. Zonder een 

antwoord op deze vragen is het vrijwel onmogelijk om knopen door te hakken. Dit is ook terug te zien in 

de ervaringen van de respondenten rondom kernkeuzes. De respondenten twijfelen aanzienlijk meer als 

ze niet zeker zijn van hun identiteit of de richting die ze op willen. Daarnaast is het antwoord op de 

vragen wie ben ik? En: wat is mijn doel? bepalend voor hoe de kernkeuzes vormgegeven worden. Wat 

voor werk je doet, met wie je samen bent en waar je woont; vrijwel alle kernkeuzes zijn, in meer of 

mindere mate, een afspiegeling van de eerste twee thema’s. Ook tussen de twee thema’s vindt een 

wisselwerking plaats. Identiteit en doel kunnen niet los van elkaar gezien worden; ze beïnvloeden elkaar. 

Data van dit onderzoek wijzen erop dat de respondenten eerst hun identiteit onderzoeken, wat zich 

later vertaalt in een doel. Deze verhouding is echter lang niet altijd zo eenduidig, vervolgonderzoek zou 

uitsluitsel kunnen geven over de precieze wisselwerking tussen deze thema’s in het keuzeproces. Ook de 

relatie tussen de twee thema’s en kernkeuzes is niet altijd helder. Zorgt het feit dat de respondenten 

met kernkeuzes geconfronteerd worden ervoor dat ze over deze vragen gaan nadenken? Of wordt er al 

over deze thema’s nagedacht en zijn kernkeuzes alleen een uiting van de gevonden identiteit en doelen? 

Hier kan dit onderzoek geen uitsluitsel over geven. 

In het derde en vierde thema (3. Welke rol spelen anderen bij het maken van kernkeuzes? 4. 

Hoe verhoud ik me tot de mogelijkheden op de arbeidsmarkt?) wordt ingegaan op de ervaringen van de 
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respondenten met hun omgeving omtrent het maken van kernkeuzes. Het derde thema laat zien dat 

mensen uit de (directe) omgeving van onschatbare waarde zijn bij het bepalen van de eigen identiteit of 

doel. Juist in het gesprek met ander wordt zelfreflectie gestimuleerd en kunnen vragen rondom 

identiteit of doel worden opgehelderd. Daarnaast kan de omgeving (vrienden, familie, cultuur) ook een 

belangrijk kader bieden voor de omgang met kernkeuzes. Het is niet alleen de respondent, maar ook de 

omgeving die bepaalt welke kernkeuzes er spelen of, in sommige gevallen, ook hoe er met kernkeuzes 

moet worden omgegaan. De omgeving scherpt aan de ene kant de eigen visie van de respondent op 

vragen als: wie ben ik? En wat is mijn doel? Terwijl aan de andere kant de omgeving deze vragen ook 

beïnvloedt door als een bepaald normatief kader te dienen. Er is dus een wisselwerking tussen omgeving 

en individu zichtbaar rondom het maken van kernkeuzes.  

Het vierde thema (hoe verhoud ik me tot de mogelijkheden op de arbeidsmarkt?) trekt de rol 

van de omgeving nog breder, door zich te focussen op de invloed van de maatschappelijke context op 

het maken van kernkeuzes. Deze invloed is in dit onderzoek duidelijk te zien rondom de kernkeuze werk; 

veel respondenten hebben moeite met het vinden van een baan. Het merendeel van de respondenten 

heeft hierdoor (deels) werk onder zijn of haar niveau of werk dat niet aansluit bij de studierichting. De 

slechte arbeidsmarkt voor net afgestudeerden drukt op deze manier een belangrijke stempel op de 

individuele keuzevrijheid van de respondenten. Dit levert een zekere wrijving op met de voorgaande 

thema’s. Aan de ene kant willen de respondenten door de schaarste aan banen extra goed weten wie ze 

zijn en wat ze willen, om zich op deze manier te kunnen onderscheiden tegenover potentiële 

werkgevers. Aan de andere kant moeten ze hun doelen vaak naar beneden bijstellen, omdat ze geen 

baan op niveau kunnen vinden maar toch de huur moeten betalen. De maatschappelijke context dwingt 

hiermee respondenten om hun doelen en identiteit rondom de kernkeuze werk te heronderzoeken.  

Eén respondent belicht echter ook de positieve invloed van de maatschappelijke context op 

kernkeuzes. Vanuit zijn ervaringen in zijn geboorteland Afghanistan ziet hij vooral de vrijheid die er in 

Nederland geboden wordt om je eigen keuzes te maken. Dit perspectief is interessant, omdat geen van 

de andere respondenten deze vrijheid expliciet benoemt. Feit is dat alle respondenten zich begeven in 

een  maatschappelijke context waarin ze voor een groot deel zelf kunnen bepalen hoe ze omgaan met 

kernkeuzes. De invloed van de maatschappelijke context op het maken van kernkeuzes is dus tweeledig. 

Aan de ene kant drukt de krappe arbeidsmarkt een belangrijk stempel op de keuzemogelijkheden van 

jongvolwassenen. Aan de andere kant biedt de Nederlandse samenleving de respondenten veel vrijheid 

bij het maken van kernkeuzes, in vergelijking tot andere plekken op de wereld.  
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In het vijfde thema (wanneer maak ik welke keuze?) staat de omgang met tijd centraal. Hierbij 

gaat het om het indelen van de beschikbare tijd. Eindigheid van het leven is hierbij een belangrijk, 

onderliggend, element. Hoewel geen van de respondenten letterlijk spreekt over eindigheid kan dit 

besef (onbewust) wel een drijfveer zijn bij het maken van (kern)keuzes. Zo noemen veel respondenten 

dingen die ze ‘sowieso’ nog een keer wilden doen, zoals reizen of in het buitenland wonen. Een andere 

begrenzing die een belangrijke rol speelt bij het indelen van de tijd is vruchtbaarheid. Dit levert, vooral 

bij vrouwen, een zekere tijdsdruk op. De keuze voor kinderen lijkt ook gerelateerd  aan veel andere 

kernkeuzes: een vaste relatie, een (koop)huis, financiële zekerheid van werk, allemaal dingen die de 

respondenten op orde willen hebben voordat ze ‘aan kinderen willen beginnen’. De vruchtbaarheid van 

de vrouw dicteert op deze manier, soms onbewust, voor een groot deel wanneer welke kernkeuzes 

genomen (moeten) worden. Tijd en biologie lijken dus nauw met elkaar verweven rondom het maken 

van kernkeuzes.  

Het laatste thema focust zich op het keuzeproces. Dit verloopt bij iedereen verschillend; de een 

denkt lang over kernkeuzes na terwijl de ander een impulsief besluit neemt. Ook de mate waarin de 

respondenten afgaan op hun verstand of gevoel verschilt per persoon, al worden ze door alle 

respondenten beiden in het keuzeproces betrokken. Een goed gevoel is voor alle respondenten 

belangrijk, toch maakt niemand een keuze zonder een meer rationele afweging gemaakt te hebben. In 

deze afweging komen onder andere de voorgaande thema’s aan bod. Respondenten houden rekening 

met doel en identiteit, overleggen met anderen en kijken wat er binnen de huidige maatschappelijke 

context mogelijk is. De thema’s zijn dus heel erg met elkaar verweven rondom de ervaringen van 

jongvolwassenen bij het maken van kernkeuzes. Hoewel ze ieder een uniek deel van de ervaring of het 

proces omschrijven kunnen ze niet los van elkaar gezien worden.  
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6. Discussie 

 

In dit hoofdstuk wordt er een verbinding gemaakt tussen de literatuur over jongvolwassenen en 

levenskunst en de empirische data, waarin de ervaringen van jongvolwassenen beschreven worden. 

Hierbij zijn de hoofd- en deelvragen leidend. Er wordt vanuit de empirie met een kritische blik naar de 

literatuur gekeken. De focus zal hierbij liggen op in hoeverre de ervaringen van jongvolwassenen 

aansluiten bij de literatuur, zowel over levenskunst als jongvolwassenen. Nadat de literatuur kritisch 

besproken is in het licht van de empirische data zal een antwoord worden gegeven op de hoofdvraag 

van het gehele onderzoek. Deze vraag luidde:  

 

Welke vragen spelen er bij jongvolwassenen rondom het maken van kernkeuzes en hoe kunnen de 

levenskunst theorieën van Dohmen (2008, 2009, 2010) en/of Veenhoven (2006, 2013) hierbij helpen?  

Deelvragen: 

1. Welke thema’s kenmerken jongvolwassenheid en welke rol spelen kernkeuzes hierin?  

2. Welke handvatten biedt de levenskunst zoals beschreven door Dohmen en Veenhoven in de 

omgang met kernkeuzes?  

3. Welke ervaringen beschrijven jongvolwassenen rondom het maken van kernkeuzes? 

 

6.1 Verbinding met deelvraag 1: jongvolwassenen 

 

De eerste deelvraag duidde: Welke thema’s kenmerken jongvolwassenheid en welke rol spelen 

kernkeuzes hierin? Om deze vraag te beantwoorden zullen de resultaten van het onderzoek vergeleken 

worden met de belangrijkste bevindingen uit de literatuur. Ten eerste zal er gekeken worden naar de 

belangrijkste thema’s uit de jongvolwassenen levensfase die de literatuur aandraagt: identiteit en 

binding. Vervolgens zal de focus komen te liggen op kernkeuzes en de ervaringen van jongvolwassenen 

rondom deze keuzes.  
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6.1.1 belangrijke concepten in de jongvolwassen levensfase 

De twee belangrijkste thema’s die er in de literatuur over de jongvolwassen levensfase naar voren 

komen zijn identiteitsontwikkeling en binding (Andriessen, 1995, Levinson, 1986). Zowel Andriessen als 

Levinson geven in hun theorie aan dat er rondom deze thema’s gedurende de jongvolwassen levensfase 

een verandering plaatsvindt. Waar de jongvolwassene eerst bezig is met het ontdekken van de eigen 

identiteit, gaat de jongvolwassene aan het eind van deze levensfase over tot het consolideren van deze 

identiteit in vaste verbintenissen. De jongvolwassene krijgt een vaste partner, woonplek, werk en 

eventueel kinderen (Andriessen, 1995). Deze theorie komt maar ten dele overeen met de empirische 

data. Ten eerste verschillen theorie en praktijk in de rol die identiteitsontwikkeling speelt in de 

jongvolwassen levensfase. Volgens de literatuur is identiteitsontwikkeling vooral in de eerste fase van de 

jongvolwassen periode belangrijk (Andriessen, 1995; Levinson, 1986). Uit  het onderzoek blijkt identiteit 

inderdaad een belangrijk thema. De vraag: wie ben ik? Wordt door de respondenten veelvuldig gesteld, 

al is het niet altijd in letterlijke bewoording. Deze vragen stoppen echter niet halverwege de 

jongvolwassen levensfase. Alle respondenten, ook degenen die al wel een vaste partner, werk of zelfs 

kind hebben, blijven zich vragen rondom de eigen identiteit stellen. Dit kan op verscheiden manieren 

kunnen worden uitgelegd. Ten eerste kan het zijn dat, in tegenstelling tot de theorie, identiteitsvragen 

belangrijk blijven gedurende de hele jongvolwassen levensfase en dat deze vragen niet stoppen als de 

jongvolwassene gesetteld is. Een andere verklaring, met het oog op de empirie, kan zijn dat de overgang 

van identiteitsontwikkeling naar binding niet in een keer gaat, maar per kernkeuze plaatsvindt. De 

onderzoeksresultaten lieten bijvoorbeeld zien dat veel respondenten voor de ene kernkeuze 

(bijvoorbeeld relatie) al gebonden waren, terwijl zij wat betreft een andere kernkeuze (bijv. werk) nog 

meer in een ontdekkende fase zaten.  

 Ook rondom het thema binding sluiten theorie en de uitkomsten van het onderzoek niet geheel 

op elkaar aan. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de theorieën van zowel Andriessen (1995) als 

Levinson (1986) enigszins verouderd zijn en dat deze niet meer geheel aansluiten bij het huidige 

tijdsbeeld van jongvolwassenen. Ten eerste lijkt het erop dat de respondenten zich op latere leeftijd 

gaan binden. Waar Andriessen (1995) en Levinson (1986) al praten over ‘binding’ rondom het 25ste 

levensjaar blijkt dit voor geen van de respondenten, met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar, het geval. 

Daarnaast lijkt er in de theorie (Andriessen, 1995; Levinson, 1986) een wellicht ietwat verouderd beeld 

te bestaan van wat ‘binding’ inhoudt. Op de huidige arbeidsmarkt is het niet meer gebruikelijk om jaren 

bij dezelfde werkgever te zitten. Respondenten geven aan zelden een vast contract te krijgen, als ze al 

een baan op niveau hebben gevonden. Ook geven veel respondenten aan zich geen huis te kunnen 
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veroorloven, omdat de ze de financiën niet rond krijgen. Het is dus ten zeerste de vraag of het 

traditionele beeld van ‘binden’ nog bij deze tijd en binnen deze leeftijdsfase valt.  

Een laatste verschil tussen de theorie en de empirische data is dat er uit de empirische data, 

naast identiteit en binding, nog een derde thema naar voren komt, namelijk de vraag: wat is mijn doel? 

Respondenten settelen zich niet zomaar, ze doen dit aan de hand van een bepaald (ideaal) beeld. Dit 

beeld, dat gaat over bepaalde toekomstdromen of juist gevoelens die ze nastreven, lijkt bepalend voor 

hoe respondenten keuzes maken rondom werk, partner en eventueel kinderen. Hoewel dit thema sterk 

verwant is aan identiteit en binding laat de empirie zien dat het een aparte vraag is die ook als dusdanig 

behandeld dient te worden. Het zou voor vervolgonderzoek interessant zijn om dieper op de 

bovengenoemde punten in te gaan, om zo een meer recent beeld te krijgen over belangrijkste thema’s, 

en hoe die zich tot elkaar verhouden, in de jongvolwassen levensfase. 

 

6.1.2 Soort kernkeuze 

Het maken van kernkeuzes blijkt een belangrijk aspect van de jongvolwassen levensfase. De literatuur 

onderscheidt hierbij vier kerngebieden waarin keuzes gemaakt worden: werk, wonen, partner en 

kinderen (Andriessen, 1995). Dit komt overeen met de antwoorden van respondenten, die onder 

kernkeuzes ook voornamelijk keuzes in deze vier gebieden verstaan. Er was echter één belangrijk 

verschil met de theorie: de mate waarin deze kernkeuze gebieden door de respondenten als belangrijk 

werden geacht. Waar de literatuur (Andriessen, 1995) spreekt over alle vier de keuzegebieden, blijkt uit 

de data één keuze daar met kop en schouders boven uit steekt: werk. Verreweg de meeste vragen van 

respondenten gingen over dit keuzegebied. Wonen stond voor de meeste respondenten op de tweede 

plek, ze hielden zich hier vooral bezig met waar te gaan wonen en het al dan niet (kunnen) kopen van 

een huis. Het is opvallend dat er, zowel bij de respondenten met als zonder relatie, weinig vragen waren 

rondom partnerkeuze en kinderen, aangezien deze vragen in de literatuur wel aan de orde komen 

(Wijnants, 2008; Andriessen, 1995). Een mogelijke verklaring hiervoor vanuit de empirie is de slechte 

arbeidsmarkt. Veel respondenten geven aan dat (het zoeken van) werk op dit moment de meeste tijd en 

aandacht opeist, waardoor andere kernkeuzes naar de achtergrond verdwijnen. Daarnaast geven 

respondenten aan dat kinderen of een koopwoning nog niet aan de orde zijn zolang ze geen stabiel 

inkomen hebben. De maatschappelijke situatie rondom het vinden van werk lijkt andere kernkeuzes 

verder de toekomst in te verschuiven. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te kijken of 

jongvolwassenen met vast werk op hun niveau inderdaad meer bezig zijn met andere kernkeuzes. 
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  Voor de het geringe aantal vragen rondom de kernkeuze relaties is in dit onderzoek is geen 

eenduidig antwoord te vinden. Mogelijke oorzaken kunnen zijn dat respondenten hier toch meer sociaal 

wenselijke antwoorden hebben gegeven en niet het achterste van hun tong wilden laten zien. Ook zou 

het kunnen dat deze vragen meer gaan spelen na het dertigste levensjaar, als ook de vraag rondom het 

krijgen van  kinderen urgenter wordt (Wijnants, 2008). Vervolgonderzoek zou hier uitsluitsel over 

kunnen geven.   

 

6.1.3 Ervaringen rondom keuzes 

In veel (populair) wetenschappelijke bronnen worden de ervaringen van jongvolwassenen rondom 

kernkeuzes voornamelijk in negatieve bewoording beschreven. Zo hebben Atwood & Scholtz (2008) het 

over ‘a kind of emtional crisis among twenty somethings—the sense of desolation, isolation, inadequacy, 

and self-doubt, coupled with a fear of failure’ (p.241). En ook terminologie als ‘quarterlife crisis’ (Robbins 

& Wilner, 2001) of ‘dertigersdilemma’ (Wijnants, 2008) om de ervaringen in deze jongvolwassen 

levensfase te duiden scheppen niet direct een rooskleurig beeld. Dit beeld klopt echter maar ten dele 

met de werkelijkheid zoals deze in dit onderzoek naar voren is gekomen. Een belangrijk verschil tussen 

literatuur en praktijk is dat de bovengenoemde negatieve emoties in de literatuur onder andere worden 

toegeschreven aan een ‘overvloed aan keuzes’ (Wijnants, 2008; Robbins & Wilner, 2001;  

Stapleton,2012; Atwood & Scholtz, 2008). In de praktijk blijkt echter, zeker op de arbeidsmarkt, het 

omgekeerde het geval. Juist het niet kunnen vinden van passend werk en het steeds afgewezen worden 

zorgt ervoor dat respondenten gevoelens als twijfel, angst, frustratie of onzekerheid ervaren. De 

negatieve gevoelens zijn er dus wel, alleen is de oorzaak het tegenovergestelde van wat er in de 

literatuur beweerd wordt.  

 Andere ervaringen die veel genoemd worden in onderzoeken rondom het maken van 

kernkeuzes van jongvolwassenen zijn de ervaren sociale- en tijdsdruk (Wijnants, 2008; Aggelen & van 

der Stolpe, 2001). Deze ervaringen komen ook terug in de empirische data, al heeft de situatie op de 

arbeidsmarkt ook invloed op deze gevoelens. Zo gaat sociale druk niet langer over het hebben van het 

‘perfecte plaatje’ (Wijnants, 2008), maar voelen de respondenten wel sterk de druk om in ieder geval 

een baan op niveau te hebben. Daarnaast is ook de perceptie van tijdsdruk veranderd ten opzichte van 

de literatuur (Wijnants, 2008). Veel respondenten geven aan dat ze nog zo bezig zijn met het vinden van 

passend werk, dat ze minder bezig zijn met een relatie of kinderen, iets wat in de literatuur (Wijnants 

2008) wel genoemd wordt. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om de impact van het niet 

kunnen vinden van werk op niveau op jongvolwassenen verder te onderzoeken. Er zou bijvoorbeeld 
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gekeken kunnen worden naar de emotionele beleving of de impact die dit heeft op het maken van 

andere kernkeuzes.  

 

6.1.4  psychologische oorzaken  

Als laatste is er een discussie in de literatuur over de oorzaak van de vragen van jongvolwassenen 

rondom kernkeuzes. Een aantal wetenschappers (Stapleton, 2012; Atwood & Scholtz, 2008; Arnett, 

2000) wijzen identiteitsvraagstukken als de oorzaak aan, terwijl Wijnants (2008, 2013) stelt dat zingeving 

aan de basis van deze vragen staat. De empirische data geven hier geen eenduidig antwoord op. Het 

thema ‘wie ben ik?’ laat duidelijk zien dat identiteit een belangrijke rol speelt bij het maken van 

kernkeuzes. Echter, hier schemeren ook zingevingelementen door, bijvoorbeeld rondom de eigen 

levenshouding. In het thema ‘wat is mijn doel?’ spreken respondenten ook over wat ze belangrijk achten 

in hun leven. Zowel identiteit als zingeving lijken dus een rol te spelen bij kernkeuzes. Dit onderzoek kan 

echter geen uitsluitsel geven over de relatie die zingeving en identiteit tot kernkeuzes hebben.  

 

6.2 Verbinding met deelvraag 2: levenskunst 

In het tweede deel van het theoretisch kader stond het thema levenskunst centraal. Hierbij werd 

gekeken naar de volgende vraag: Welke handvatten biedt de levenskunst zoals beschreven door Dohmen 

(2009,2010,2013a) en Veenhoven (2006,2013) in de omgang met kernkeuzes? In het onderstaande stuk 

zal deze vraag worden beantwoord door theorie en empirie met elkaar te vergelijken.  

 

6.2.1 Sluit de levenskunst aan bij de jongvolwassen doelgroep?  

In de literatuur wordt levenskunst als volgt omschreven: ‘Levenskunst gaat over de vormgeving van ons 

eigen leven. Hoe dit zo in te richten dat we een zinvol en gelukkig leven leiden’ (Wijsbek, 2013, p. 8). 

Vragen rondom de vormgeving van het eigen leven is ook iets wat de respondenten uit het onderzoek 

bezig houdt. Dit kwam vooral terug in het thema: wat is mijn doel? Hieruit bleek dat alle respondenten 

nadachten over hoe ze hun leven in wilden richten. Hierbij kijken ze zowel naar concrete doelen, als het 

uitstippelen van een carrière pad, of juist meer gevoelsmatige doelen als ‘geluk’. Ook lieten de 

empirische data zien dat respondenten juist na hun afstuderen gingen nadenken over deze vragen. Als 

het kader van studie is weggevallen worden vragen rondom de invulling van het eigen leven extra 

urgent. De levenskunst als theorie lijkt dus aan te sluiten bij wat er speelt bij de jongvolwassen 
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doelgroep. In het volgende deel zal gekeken worden hoe de onderzoeksresultaten aansluiten bij zowel 

de levenskunst theorie zoals beschreven door Veenhoven en Dohmen. Vervolgens wordt er gekeken 

naar de manier waarop de respondenten keuzes maken en de vraag wat de levenskunst aan dit proces 

kan bijdragen.  

 

6.2.2. Hoe verhouden de visies van Dohmen en Veenhoven zich tot de doelen van de respondenten?  

In het theoretisch kader is de focus gelegd op twee auteurs binnen de levenskunst: Dohmen en 

Veenhoven. Per auteur zal gekeken worden in hoeverre theorie en empirie overeen komen. Veenhoven 

pleit binnen de hedonistische levenskunst voornamelijk voor een ‘prettig’ en ‘gelukkig’ leven 

(Veenhoven, 2013). Voor Veenhoven (2013) is het gevoel leidend bij het maken van een keuze; iets is 

goed als het goed voelt. Hier lijken de respondenten het mee eens te zijn, ‘goed voelen’, ‘geluk’ en  

‘energie’ werden veelvuldig genoemd als doorslaggevende factoren bij het maken van een belangrijke 

keuze. Vrijwel alle respondenten gaven gehoor aan een ‘goed gevoel’, door sommigen ook wel intuïtie 

genoemd, terwijl energieslurpende activiteiten zo snel mogelijk werden gestopt. Interessant is hierbij 

wel dat dit voor een voorgevoel niet geldt. Respondenten die een vooraf negatieve voorgevoelens 

hadden, negeerden deze gevoelens en gingen uiteindelijk voor wat ze rationeel als de beste keuze 

achtten. Uit dit onderzoek blijkt dus dat positieve gevoelens zowel vooraf als tijdens de evaluatie van 

een gemaakte keuze zeer bepalend zijn, terwijl negatieve gevoelens alleen invloed hebben op de 

evaluatie van de kernkeuze. Ook geluk blijkt voor veel respondenten een nastrevenswaardig doel, al 

wordt er ook een kanttekening bij gemaakt door aan te geven dat geluk niet af te dwingen lijkt te zijn.  

 In de moralistische levenskunstfilosofie van Dohmen ligt de nadruk  op een zinvol leven  

(Dohmen, 2010). Hoewel Dohmen het gevoel niet geheel uitvlakt, is voor hem vooral reflectie belangrijk 

in het keuzeproces. Het individu dient na te denken over wie hij of zij is en wat voor hem of haar 

belangrijke drijfveren zijn (Dohmen, 2010). Uit de empirische data blijkt dat respondenten hier ook mee 

bezig zijn. Ze denken na over vragen als: wie ben ik? En: wat is mijn doel? Ook waarden zijn terug te 

vinden in de antwoorden van de respondenten, al is dit minder expliciet. De respondenten refereren 

hier vaak aan in termen van ‘wat ze belangrijk vinden’: ‘jezelf ontwikkelen’ en ‘bij willen dragen’ werden 

hierbij het meest genoemd. Er zijn dus ook elementen van het moralistische perspectief in het 

kernkeuzeproces van de respondenten terug te zien.  

 Waar in de literatuur de hedonistische en moralistische stroming van levenskunst apart 

beschreven worden, lijken ze in de ervaringen van de respondenten juist te overlappen. In het 

keuzeproces van respondenten zijn namelijk zowel hedonistische als moralistische elementen terug te 



67 
 

vinden. Hoewel veel respondenten een ‘goed gevoel’ zeer belangrijk vinden bij het maken van een 

keuze is er niemand die geheel kiest op basis van gevoel. Alle respondenten kijken ook rationeel naar 

hun opties, waarbij niet alleen praktische overwegingen maar ook waarden en drijfveren een rol spelen. 

Daarentegen is een slecht gevoel niet altijd reden om een keuze te laten, een aantal respondenten geeft 

expliciet aan een negatief voorgevoel te negeren en op hun verstand te vertrouwen. Bij het maken van 

een definitieve keuze spelen dus zowel gevoel als meer rationele argumenten mee. Sterker nog, uit het 

onderzoek blijkt dat respondenten het liefst gaan voor een keuze die zowel goed voelt als aansluit bij 

wat ze belangrijk vinden. Zowel de visie van Dohmen als die van Veenhoven wordt dus gebruikt bij het 

maken van keuzes. In plaats van twee losse perspectieven binnen de levenskunst zou er vanuit de 

empirische data dan ook gepleit worden voor een integratie van beide perspectieven bij het maken van 

keuzes. Vervolgonderzoek zou kunnen kijken of, en zo ja hoe, deze perspectieven een geïntegreerd 

geheel zouden kunnen vormen. 

 

6.2.3 Sluit de theorie van Dohmen en Veenhoven aan op het keuzeproces van de respondenten?  

Zowel Dohmen als Veenhoven beschrijven verschillende elementen of stappen die kunnen helpen bij 

het maken van kernkeuzes. Voor Dohmen zijn de elementen zelfkennis, morele oriëntatie en oefenen 

van belang (Dohmen, 2010). Ook Veenhoven noemt bepaalde stappen die doorlopen kunnen worden bij 

het maken van een kernkeuze. Het gaat er hierbij vooral om je te oriënteren, te kijken welke opties het 

beste bij je zouden passen, dit uit te gaan proberen en vervolgens de gemaakte keuze te evalueren 

(Veenhoven, 2013). De manier waarop de respondenten omgaan met keuzes komt voor een groot deel 

overeen met deze punten. Zo vragen alle respondenten zich af: wie ben ik? En: waar wil ik heen? Ook 

‘ontdekken door ervaring’ werd door veel respondenten genoemd. Deze term werd gebruikt om twee 

verschillende dingen te duiden. De ene groep respondenten gebruikte de term voornamelijk om aan te 

geven dat ze pas in de praktijk weten of een vooraf bedachte keuze daadwerkelijk de beste is. Dit sluit 

aan bij wat Dohmen (2010) ‘oefenen’ noemt. Een ander deel van de respondenten geeft aan gewoon 

ergens te beginnen en er zo in de praktijk achter te komen welke richting ze op willen. Dit sluit meer aan 

bij wat Veenhoven (2013) omschrijft als ‘ontdekken’. Zonder van levenskunst gehoord te hebben passen 

alle respondenten elementen vanuit de levenskunst al toe bij het maken van keuzes rondom de 

vormgeving van hun eigen leven. De vraag is dan ook, zou kennis over de levenskunst kunnen helpen bij 

vragen rondom kernkeuzes? 
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6.2.4 Biedt de levenskunst handvatten bij het maken van kernkeuzes? 

Aan de hand van dit onderzoek kunnen hier twee dingen over gezegd worden. Aan de ene kant is te zien 

dat de vragen van jongvolwassenen aansluiten bij de literatuur over de levenskunst. Zowel in de 

levenskunst theorie als in de empirische data staan vragen rondom de vormgeving van het eigen leven 

centraal. Ook de manier waarop jongvolwassenen kernkeuzes maken vertoont gelijkenissen met de 

theorie van zowel Dohmen (2010) als Veenhoven (2013). Zowel qua thematiek als qua proces sluiten de 

theorie en praktijk dus goed op elkaar aan. Dit wijst erop dat de levenskunst de potentie heeft om 

jongvolwassenen een handvat te bieden bij het maken van kernkeuzes.  

Hier zijn echter wel wat kritische noten aan toe te voegen. De vraag is namelijk of de teksten van 

zowel Dohmen (2010) als Veenhoven (2013) op dit moment toegankelijk genoeg zijn om ook echt 

behulpzaam te zijn in het keuzeproces. Zo heeft Veenhoven het over: Moet je inschatten welke 

levenswijze min of meer passen bij je aard’ (Veenhoven, 2013, p. 75) en spreekt Dohmen over ‘zoeken 

naar, uitvinden en scheppen van je eigen morele orientatie’ (Dohmen, 2010, p. 112). Deze termen zijn 

nog redelijk abstract, de vraag is dan ook of dit soort omschrijvingen helder genoeg zijn om praktische 

handvatten te bieden voor het keuzeproces. Ook hier zou vervolgonderzoek uitsluitsel over kunnen 

geven. Daarnaast is de vraag of de theorieën van Dohmen (2010) en Veenhoven (2013) voldoende toe te 

voegen hebben om het keuzeproces verder te optimaliseren. Er wordt namelijk al nagedacht over 

vragen als ‘wie ben ik?’ en ‘wat is mijn doel?’ Echter, juist het beantwoorden van deze vragen levert 

problemen op. Hierbij bieden Dohmen (2010) en Veenhoven (2013) geen ondersteuning. Ook de 

informatie uit de GeluksVergelijker van Veenhoven (2013) lijkt op dit punt te algemeen. Om echt van 

toegevoegde waarde te zijn lijken de respondenten dan ook behoefte te hebben aan iets wat hen 

ondersteunt in het zoeken naar persoonlijke antwoorden. Dit is lastig te realiseren met een boek of een 

gestandaardiseerde computertest.  

 Er mist dus nog een schakel die de verbinding kan leggen tussen de levenskunst theorie en het 

geleefde leven van de respondent. Vanuit de empirische data komt er zo’n schakel naar voren, namelijk 

de ‘ander’. Dit element wordt in de theorie maar zijdelings genoemd; Veenhoven (2006) spreekt over de 

mogelijkheid van een lifecoach en Dohmen (2010) noemt de ander als een behulpzaam element bij het 

ontwikkelen van zelfkennis. Beiden gaan echter niet op de specifieke rol van de ander in. Dit onderzoek 

laat echter zien dat juist hier de meerwaarde zou kunnen liggen voor de levenskunst in het 

ondersteunen van jongvolwassen in de omgang met kernkeuzes. Alle respondenten delen vragen 

rondom kernkeuzes namelijk met een significante ander; partner, vrienden, familie of een professionele 

coach. De belangrijkste reden die hiervoor in het onderzoek genoemd wordt is dat deze ander de eigen 
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visie kon verbreden en de vragen rondom kernkeuzes kan verduidelijken. De ander ondersteunt dus in 

het vinden van individuele antwoorden op de vragen die rondom kernkeuzes naar boven komen. Voor 

vervolgonderzoek zou het interessant zijn om in te zoomen op de rol van deze (professionele) ander in 

het keuzeproces. Wat ervaren respondenten als behulpzaam? Op basis hiervan kan gekeken worden of 

de levenskunst niet alleen als een theoretisch concept, maar ook als een praktische tool ingezet kan 

worden om jongvolwassenen te ondersteunen bij het maken van kernkeuzes. Het is hierbij belangrijk 

om te kijken op welke manier de jongvolwassene het best ondersteund kan worden in het keuzeproces. 

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de omgeving  ook remmend of sturend kan werken bij het maken 

van kernkeuzes. Het is dus zaak goed uit te zoeken welke externe partij het individu het meest optimaal 

kan ondersteunen bij de invulling van zijn of haar eigen leven. Deze vragen zijn  niet alleen relevant voor 

het wetenschappelijke veld, maar ook voor de beroepsgroep van hulpverleners. In het kader van dit 

onderzoek zou het vooral interessant zijn om te kijken of de humanistisch geestelijk verzorger een rol 

kan spelen in het begeleiden van deze doelgroep. Vervolgonderzoek is echter noodzakelijk om helder te 

krijgen op welke manier ‘de ander’ de jongvolwassene het meest optimaal zou kunnen ondersteunen in 

vragen rondom kernkeuzes, vanuit het theoretische kader van de levenskunst.  

 

6.2.5 Biedt de levenskunst voldoende handvatten bij het omgaan met begrenzingen?  

De literatuur over zowel jongvolwassenen als levenskunst focust zich voornamelijk op positieve vrijheid 

en de vragen die dit bij individuen oproept. Hierbij wordt aangegeven dat het voor individuen lastig is 

om zonder kaders richting aan hun leven te geven. Uit dit onderzoek blijkt echter dat het niet de 

positieve, maar juist de negatieve vrijheid is waar de respondenten moeite mee hebben. Negatieve 

vrijheid gaat over het vrij zijn van de invloed van anderen (Berlin, 1996). Respondenten zijn echter 

mindern vrij van de invloed van anderen dan de literatuur doet vermoeden. Dit is vooral terug te zien 

rondom de kernkeuze werk. De slechte situatie op de arbeidsmarkt beïnvloedt de keuzemogelijkheden 

voor veel jongvolwassenen op een negatieve manier. Dit roept een scala van negatieve emoties op, van 

frustratie tot onzekerheid en verslagenheid. Het zijn dus niet de onbeperkte mogelijkheden, maar juist 

de begrenzing van de mogelijkheden die bij de respondenten problemen oplevert.  

Levenskunst is echter voornamelijk gericht op de omgang met positieve vrijheid; het biedt 

handvatten hoe het indivdiu zijn eigen koers kan varen als er geen sturing is van buitenaf. In de 

literatuur over levenskunst is weinig terug te vinden over de omgang met begrenzing van (individuele) 

keuzevrijheid. Zowel Dohmen (2010) als Veenhoven (2012) erkennen dat de positie van het individu in 

de samenleving van invloed kan zijn op de geluksbeleving (Veenhoven, 2006) of de kansen die je krijgt in 
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de samenleving (Dohmen, 2010). In het werk van zowel Veenhoven (2006, 2012, 2013) als Dohmen 

wordt echter weinig over het omgaan met (maatschappelijke) begrenzingen gerept. Om 

jongvolwassenen ook op dit punt handvatten te bieden lijken andere perspectieven nodig die de 

levenskunst aan kunnen vullen. In dit onderzoek blijkt dat er bij de respondenten behoefte is aan 

handvatten op twee niveaus: het interne en externe.  

Vanuit het interne niveau gaat het erom hoe je als individu om zou kunnen gaan met de emoties 

die een begrenzing oproept. Als de situatie om de een of andere reden niet te veranderen is, is het 

vanuit de levenskunst gedachte zaak om, binnen deze kaders, een zo gelukkig of goed mogelijk leven te 

leiden. De theorieën van zowel Dohmen als Veenhoven lijken bruikbaar in de omgang met het kiezen 

binnen de beperkte mogelijkheden. Echter, dit onderzoek laat zien dat een beperking van de individuele 

vrijheid vaak ook gepaard gaat met negatieve emoties als frustratie, onzekerheid en verslagenheid. 

Respondenten geven aan dat pas na de acceptatie van de (nieuwe) situatie er meer ruimte komt voor 

het kijken naar de mogelijkheiden binnen de begrenzing. Er is dus behoefte aan iets dat de 

respondenten helpt negatieve emoties van de begrenzing om te zetten in een zekere acceptatie. 

Mindfulness zou in deze context een mogelijk handvat kunnen bieden. Bij mindfulness staat niet de 

maakbaarheid van het bestaan maar juist de acceptatie van wat is centraal (Westerhof & Bolhmeijer, 

2010). Bohlmeijer (2013) heeft al een eerste aanzet gedaan om ook dit perspectief binnen de 

levenskunst te integreren. Vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen of integratie van dit perspectief 

binnen de levenskunst respondenten inderdaad de gewenste handvatten biedt om intern om te gaan 

met de omgang met beperkingen.  

Het accepteren van de gestelde beperkingen is echter niet altijd de beste oplossing, soms zijn er 

ook externe veranderingen in de maatschappelijke context nodig. Dit is vooral het geval als blijkt dat 

sommige groepen of individuen in de maatschappij meer in hun (keuze)vrijheid belemmerd worden dan 

anderen. Binnen de empowerment literatuur is veel over dit onderwerp geschreven. Regenmorgtel 

(2008) geeft hierover aan: ‘Zo kunnen bijvoorbeeld rechten alleen maar gerealiseerd worden als de 

nodige hulp- en steunbronnen voor iedereen en in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare 

groepen toegankelijk worden gemaakt’ (Regenmortel, 2008, p. 24). In Nederland heeft iedereen het 

recht om eigen keuzes te maken rondom relaties, wonen, werken en kinderen. Echter, niet iedereen 

heeft de mogelijkheid om dit recht ten volste te benutten. Dit onderzoek is gedaan binnen een relatief 

geprivilegieerde groep in de samenleving; gezonde mensen met een hoge opleiding en een relatief groot 

sociaal netwerk en vangnet. De vraag is echter of iedereen in de Nederlandse samenleving dezelfde 

hoeveelheid vrijheid ervaart rondom het maken van kernkeuzes. Respondent 8 gaf al aan dat hij, vanuit 
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zijn cultuur, meer sturing krijgt wat betreft samenwonen en trouwen. Zo zijn er ook andere groepen of 

individuen in de samenleving denkbaar die, vanuit hun cultuur, gezondheid, religie of maatschappelijke 

positie niet de mogelijkheid hebben om kernkeuzes te maken die bij hen passen. De levenskunst dient te 

erkennen dat niet iedereen dezelfde mate van vrijheid ervaart rondom de vormgeving van het eigen 

leven en dat, voor sommige groepen, empowerment noodzakelijk is voordat vragen rondom 

levenskunst aan de orde kunnen komen. Concluderend kan gezegd worden dat de levenskunstliteratuur 

van Dohmen en Veenhoven tekort schiet in de ondersteuning in de omgang met sociale en/of 

individuele beperkingen. Aanvullingen vanuit andere ethische perspectieven zijn wenselijk om 

jongvolwassenen ook op dit punt te kunnen ondersteunen.  

 

6.2.6 Validiteit van de onderzoeksopzet 

Hoewel het onderzoek met veel zorg is uitgevoerd zijn er ook verbeterpunten aan te merken. Ten eerste 

ging het hier om een exploratief onderzoek van kleine omvang. Hoewel het een eerste beeld geeft van 

wat er speelt binnen de jongvolwassen doelgroep is dit sample niet representatief voor de gehele 

jongvolwassen populatie. Acht respondenten is ten eerste een te kleine groep om daadwerkelijk iets 

over de jongvolwassen populatie in zijn geheel te kunnen zeggen. Daarbij is de diversiteit binnen de 

respondentengroep beperkt. Het overgrote deel is kinderloos, van Nederlandse afkomst, heeft een 

studieachtergrond in de sociale wetenschappen en is woonachtig in de stad. Het valt dan ook te 

betwijfelen of de vragen die bij de respondenten spelen representatief zijn voor de gehele 

jongvolwassen populatie. Zo zou het kunnen dat, doordat juist binnen de sociale sector veel bezuinigd 

wordt, vragen rondom (het vinden van) werk bij deze respondenten extra spelen in verhouding tot de 

gehele jongvolwassen populatie. Ook het hebben van kinderen of een niet Nederlandse afkomst lijken in 

dit onderzoek invloed te hebben op de vragen rondom kernkeuzes. Omdat het hierbij echter steeds 

maar één persoon betrof kunnen deze resultaten niet gegeneraliseerd worden en is vervolgonderzoek 

noodzakelijk om te zien of deze demografische kenmerken daadwerkelijk een ander perspectief bieden. 

Als laatste zou vervolgonderzoek zich niet alleen op mensen woonachting in grote steden kunnen 

richten, maar ook respondenten te interviewen uit een dorp of van het platteland. Respondenten uit dit 

onderzoek gaven namelijk aan dat de directe omgeving dient als normatief kader bij het maken van 

kernkeuzes. Het zou interessant zijn om te zien of zo’n andere omgeving ook leidt tot nieuwe 

perspectieven. Dit onderzoek biedt mogelijke aanknopingspunten voor vervolgonderzoek rondom de 

onderwerpen jongvolwassenen en kernkeuzes. De respondenten populatie is op dit moment echter nog 

te klein om hier sluitende uitspraken over te kunnen doen.  
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 Daarnaast zijn er ook verbeterpunten te vinden in de uitvoering van het onderzoek. Ten eerste 

de analyse van de data. Hoewel er overlegd is met anderen zijn de codes en thema’s nu door één 

persoon gemaakt. Dit komt de validiteit van het onderzoek niet ten goede. Voor een vervolgonderzoek 

wordt dan ook aangeraden om het coderen met minimaal twee onafhankelijke personen te doen. Op 

deze manier kan de eventuele bias van de onderzoeker beter ondervangen worden. Het tweede 

verbeterpunt rondom het uitvoeren van dit onderzoek gaat expliciet over de bias van de onderzoeker. 

Hoewel ik heb geprobeerd zo objectief mogelijk te zijn kan ik niet uitsluiten dat het feit dat ik zelf ook 

een jongvolwassene ben, die bezig is met het maken van kernkeuzes, impact heeft gehad. 

Mogelijkerwijs heeft dit het onderzoek op de een of andere manier gestuurd of beïnvloed, in de manier 

waarop vragen zijn gesteld, of veronderstellingen van de onderzoeker die zijn meegenomen. Voor 

vervolgonderzoek wordt aangeraden om het onderzoek uit te laten voeren door iemand die wat verder 

van de materie afstaat. Een laatste punt van kritiek op het huidige onderzoek is dat, hoewel de 

respondenten geen directe vrienden van de onderzoeker waren, de respondenten wel voornamelijk via 

het sociale netwerk van de onderzoeker bij dit onderzoek betrokken zijn geraakt. Dit kan een negatief 

effect hebben gehad op de diversiteit van de doelgroep.  
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7. Conclusie 

 

De hoofdvraag van dit onderzoek was: Welke vragen spelen er bij jongvolwassenen rondom het maken 

van kernkeuzes en hoe kunnen de levenskunst theorieën van Dohmen  (2009, 2010, 2013a) en/of 

Veenhoven (2006, 2013) hierbij helpen? Vormgeving van het eigen leven is zowel binnen de levenskunst 

als bij de jongvolwassen doelgroep een belangrijk thema. Na het afstuderen hebben de 

jongvolwassenen alle ruimte om hun leven zelf in te vullen, waarbij het maken van kernkeuzes een 

centrale plek inneemt. Dit blijkt niet altijd makkelijk, veel respondenten denken na over vragen als: wie 

ben ik? En: wat is mijn doel? Vanuit de levenskunst worden er handvatten geboden die kunnen helpen 

bij het inrichten van het eigen leven. Hierbij hebben Dohmen en Veenhoven ieder een eigen focus. 

Dohmen benadrukt, vanuit de moralistische levenskunst, de focus op waarden, zelfkennis en drijfveren 

bij het vormen van een doel. Voor Veenhoven staat, vanuit de hedonistische levenskunst, vooral een 

goed gevoel en een gelukkig leven centraal. Uit het onderzoek blijkt echter dat het keuzeproces van 

respondenten niet gebaseerd is op een van de twee stromingen: ze kiezen zowel op basis van ‘een goed 

gevoel’ als aan de hand van dingen die ze ‘belangrijk vinden’.  

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de vragen van jongvolwassen rondom het 

maken van kernkeuzes en de handvatten die de levenskunstliteratuur biedt goed op elkaar aansluiten. 

Deze aansluiting is echter zowel een kracht als een zwakte als het gaan om het ondersteunen van 

jongvolwassenen rondom kernkeuzes. Aan de ene kant maakt dit de levenskust, van zowel Dohmen als 

Veenhoven, tot potentieel geschikte handvatten voor de omgang met kernkeuzes. Aan de andere kant 

roept dit echter ook de vraag op of de levenskunst de jongvolwassene voldoende kan ondersteunen in 

het individuele keuzeproces. Dit onderzoek laat zien dat er, om daadwerkelijk van meerwaarde te 

kunnen zijn, nog een vertaalslag gemaakt dient te worden van de levenskunsttheorie naar de concrete 

kernkeuzevragen van het individu. De empirische data doen vermoeden dat de ander, in de vorm van 

een vriend of professional, wellicht de brug zou kunnen vormen van de theorie naar praktijk. 

Vervolgonderzoek is echter noodzakelijk om hier meer helderheid over te verkrijgen. Ook in de omgang 

met begrenzing kan de levenskunst nog een verdiepingsslag maken, zowel op een intern als extern 

niveau. Mindfulness en empowerment zouden de jongvolwassenen mogelijkerwijs kunnen helpen in de 

omgang met deze begrenzingen. Voor nu kan gezegd worden dat de levenskunst theorie de 

jongvolwassenen kan helpen bij het nadenken over het maken van kernkeuzes. De theorie biedt op dit 

moment echter nog te weinig handvatten om de jongvolwassenen te ondersteunen bij het vinden van 
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antwoorden op individuele vragen rondom kernkeuzes. Om daadwerkelijk van toegevoegde waarde te 

zijn voor jongvolwassenen in de omgang met kernkeuzes dient er nog een extra vertaalslag gemaakt te 

worden.  
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9. Bijlage  
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9.1 Conversatie hulp 

Deze conversatiehulp is gebruikt tijdens ieder interview, om te zorgen dat alle onderwerpen die dit 

onderzoek wilde onderzoeken aan bod zouden komen. Tijdens het interview is gepoogd om op één of 

twee kernkeuzes, die de respondent zelf aandroeg, dieper in te gaan.  

 

Uitleg onderzoek aan deelnemer:  

- Voor mijn scriptie aan de Universiteit voor Humanistiek ben ik op dit moment bezig met een 

onderzoek over jongvolwassenen en de keuzes waar ze in deze periode mee te maken krijgen. Ik 

doe dit door middel van zowel literatuur onderzoek als gesprekken met jongvolwassenen zelf.  

- Ik zou vandaag dan ook graag met je in gesprek gaan over de keuzes waar jij op dit moment mee 

bezig bent/over nadenkt. 

 

 

Introductie 

 Bedanken voor deelnamen, opzet en vertrouwelijkheid van het gesprek toelichten 

 Vragen of het goed is dat het gesprek opgenomen wordt 

 Basisdingen checken: leeftijd, hoe lang afgestudeerd? Welke richting? Huidige 

werkzaamheden, relatie, woonomstandigheden 

 

Deelvraag 1:  

 Welke belangrijke keuzes spelen er op dit moment in je leven? 

 Eventueel doorvragen naar de rol van carrière, kinderen, relaties mochten deze niet 

genoemd worden 

 

 

Deelvraag2:  

 Welke ervaringen heb je rondom het maken van deze keuzes? (positieve danwel 

negatieve emoties/lichamelijke klachten/gedrag/ etc) 

 

Deelvraag 3:  

 Hoe maak je de uiteindelijke keuze? (wat is hierin doorslaggevend? 
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 Wat helpt je hierbij? 

 (als ze nog geen keuze gemaakt hebben, hoe heb je dit bij eerdere keuzes gedaan?) 

 

Deelvraag 4: 

 Wat zou je kunnen ondersteunen/helpen bij het maken van deze keuzes? 

 

Afsluiting: 

 Hoe was het om hierover in gesprek te zijn? 

 Hoe zit je er nu bij? 

 Nog dingen die je wilt delen? 

 Bedanken 

 Vervolg van het onderzoek vertellen en aangeven dat de deelnemer een exemplaar van 

het onderzoek kan ontvangen.  
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9.2 Overzicht codes  

Dit is de gehele codelijst zoals aanwezig in het Atlas-ti bestand waarin alle interviews gecodeerd zijn. De 

codes zijn zo gesorteerd dat de meest gebruikte code bovenaan staat en de minst gebruikte helemaal 

onderaan de lijst.  

 

Code-Filter: All 

______________________________________________________________________ 

 

HU: 8 interviews scriptie Annemarte 

File:  [\\fs01.uvh.intra\Home$\annemarte.vankruchte\documenten\8 interviews scriptie Annemarte.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2015-08-13 14:52:52 

______________________________________________________________________ 

 
prioriteiten 

wat past bij mij 

levensovertuiging 

gevoel 

belangrijk vinden 

geld 

keuzeproces 

reactie anderen 

energie 

mening van anderen 

hebben van een doel 

identiteit 

definitieve keuze 

kinderen 

waarden 

relaties 

toekomst voorstelling 

acceptatie 

verantwoordelijkheid 

ouders 

praktische overwegingen 

tijdsdruk 

solliciteren 

timing 

gevoel vs verstand 

twijfelen 

jezelf ontwikkelen 

met anderen delen 

ontdekken door ervaring 

coach 

zingeving 

geluk 

stabiele factor 

zelfstandige 

file://fs01.uvh.intra/Home$/annemarte.vankruchte/documenten/8
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belangrijkste keuzes 

onzeker 

waar wil ik heen? 

eigen houding 

goed voelen 

reflectie 

afgewezen worden 

afstuderen 

anderen 

wat je zoekt in werk 

stress 

woonplaats 

leuk/interessant 

invullng van je leven 

settelen 

laag zelfvertrouwen 

andere visie 

bij willen dragen 

verschil werk/studie 

betekenisgeving 

graag goed willen doen 

spijt 

keuzestress 

go with the flow 

jezelf verkopen 

wat voeg ik toe? 

cultuurverschil 

omslagpunt 

zelfkennis 

carriere maken 

geen richting 

dankbaarheid 

reizen 

geldzorgen 

wie ben ik? 

balans werk/prive 

intuitie 

werk vs relatie keuzeproces 

trouwen 

leeftijdsfase 

zekerheid 

werkervaring 

niet volledig in de hand hebben 

depressief 

twijfelaar 

invloed cultuur/familie 

vergelijken met anderen 

loopbaan 

behoefte 

gotere keuzes (vs. kleine keuzes) 

zelf keuzes maken  (zonder anderen) 

impulsief 

aansluiting 

zoveel mogelijkheden 
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ongelukkig 

omgaan met gesitueerdheid 

huidige arbeidsmarkt 

nadenken 

minder lekker in je vel zitten 

huidige werk 

angst niet als graadmeter 

genieten 

interessegebied 

interessant werk 

vrijheid 

ervaren 

ouder worden 

paniek 

sterkte/kracht 

keuzehulp 

universiteit 

relatiecrisis 

tweestrijd 

samenwonen 

migratie naar nederland 

tussenfase 

partner wil kinderen 

frustratie 

heftig 

onzekere situatie 

opleiding 

opties open houden 

niet weten 

lastig om alles te combineren 

ratio 

zelf bepalen 

plezier hebben 

wensen binnen de functie 

media 

slecht slapen 

stage 

grenzen oprekken 

sfeer 

ziek familielid 

zoeken naar een partner 

baan/opdracht afwijzen 

gedesilusioneerd 

netwerken 

huis kopen 

mensen helpen 

natuurlijk proces/keuze (biologisch) 

realistischer 

relativeren 

niet selectief zijn 

geen bewuste keus 

grote mensen baan 

balans opmaken 

vertrouwen (in arbeidsmarkt) 
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angst om vrijgezel te zijn 

sparen 

status 

uitstellen 

waar moet ik aan voldoen? 

werken in het buitenland 

zichzelf over de kop werken 

zorgen maken 

wat je zoekt in een partner 

wat zijn de mogelijkheden 

werk als belangrijkste keuze 

simpel werk 

dood als beste vriend 

niet meer gelovig 

niet mogelijk 

kiezen voor relatie 

niet definitief 

niet gelukkig 

nutteloos 

onderzoeken van mogelijkheden 

passie 

blij met mogelijkheden 

beter dan niets 

emancipatie 

er niet teveel over nadenken 

dingen missen 

er klaar mee zijn 

erover nadenken 

tevreden 

teleurstelling 

vanzelf gaan 

tijd gaat snel 

te jong 

soort keuzes 

schulden 

startende werknemer 

spanning 

weinig response op sollicitaties 

weinig mogelijkheden 

zelfvertrouwen 

weinig vooruit denken 

wat levert het op? 

voldaan gevoel 

vertrekken uit nederland 

voorbeeldfiguur 

voor jezelf zorgen 

geen zin 

moeilijke tijd 

geen ruimte in hoofd 

geen zorgen 

geld vs. wat je leuk vind 

gesitueerdheid 

iets bijzonders willen 

niet leuk vinden 
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partner willen 

richting die je opgaat 

rust nemen 

onafhankelijk zijn 

niets leuks kunnen vinden 

nieuwe fase 

: ja, ik vind het heel leuk. I.. 

eerdere banen na afstuderen 

nieuwe baan 

kunst 

ander werk 
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9.3 Van code naar thema 

Gezien de ruimte is het niet mogelijk om het gehele proces van codes naar thema’s weer te geven. 

Hieronder is echter gepoogd een inkijkje te geven in het proces door een aantal stappen van codes naar 

thema’s weer te geven 

 

1.Selecteren van meest gebruikte codes 

in eerste instantie is gekeken naar alle codes die >15 keer tijdens het coderen gebruikt zijn. Dit om een 

eerste indruk te krijgen van welke onderwerpen veel aan bod zijn geweest tijdens de interviews. 

Hieronder een overzicht van de meest gebruikte (>15) codes: 

prioriteiten 

wat past bij mij 

levensovertuiging 

gevoel 

belangrijk vinden 

geld 

keuzeproces 

reactie anderen 

energie 

mening van anderen 

hebben van een doel 

identiteit 

definitieve keuze 

kinderen 

waarden 

relaties 

toekomst voorstelling 

acceptatie 

verantwoordelijkheid 

ouders 

praktische overwegingen 

tijdsdruk 

solliciteren 

timing 

gevoel vs verstand 

twijfelen 

jezelf ontwikkelen 

 

2.Organiseren van de meest gebruikte codes in clusters 

Na het selecteren van de meest gebruikte codes is gekeken of er, binnen deze lijst, al verbanden 

zichtbaar waren van codes die mogelijkerwijs op een zelfde thema zouden kunnen duiden. Na het 

doornemen van de lijst, waarbij waar nodig is teruggaan naar de originele data, ontstond er de 

volgende, voorlopige clusterlijst: 

 

1.‘anderen’ 
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Reactie anderen 

Mening anderen 

Relaties 

Kinderen  

Ouders 

 

2.wat past bij mij? 

wat past bij mij? 

levensovertuiging  

identiteit 

waarden 

 

3.wat vind ik belangrijk (in de afweging bij het maken van een keuze) 

geld  

prioriteiten 

energie 

jezelf ontwikkelen 

praktische overwegingen 

het hebben van een doel 

 

4.Gevoel 

Gevoel 

Tijdsdruk 

Timing 

Twijfelen 

 

5.Keuzeproces 

Keuzeproces 

Definitieve keuze 

Gevoel vs. Verstand 

 

 

3.Doorlopen van de gehele codelijst 

Vervolgens is de gehele codelijst doorlopen om bij iedere code te kijken of: a)deze in een van de 

voorlopige clusters zouden kunnen vallen of dat, b) de code nog voor een nieuwe ervaring staat. Ook 

zijn sommige van de meest gebruikte codes die eerst geen apart cluster hadden, dit, na het bezien van 

de hele lijst, toch geworden (bijv. het hebben van een doel of timing) omdat er meer codes rond dit 

thema bleken. Dit organiseren van codes naar clusters is gedaan door het maken van mindmaps; een 

voorlopig thema in het midden en alle codes die hier mogelijk aan gerelateerd waren er omheen. Ieder 

bovengenoemd cluster had zijn eigen mindmap. Tijdens het doorlopen van de gehele codelijst 

ontstonden en er nieuwe mindmaps en sneuvelden er anderen, doordat codes toch beter bleken te 
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passen bij een nieuw ontstaan cluster. Uiteindelijk waren er 9 hoofdclusters waar het grootse deel van 

de codes onder geschaard kon worden: 

 

Anderen 

Omgeving 

Gevoel/emoties 

Keuzeproces 

Doel/richting/invulling van je leven 

Tijd/timing/tijdsdruk 

Wat vind ik belangrijk? 

Identiteit 

Baan zoeken 

Soort keuzes (werk/studie, kinderen, in het buitenland wonen) 

 

4.Nogmaals terugkoppeling naar de originele data 

Aan de hand van de voorlopige clusters is wederom een terugkoppeling naar de originele data gemaakt. 

Hierbij is vooral gekeken of een bepaalde code al dan niet paste binnen het cluster waar het onder 

gegroepeerd was, of dat het wellicht toch meer overeenkomsten had met een ander cluster. Zo stond 

prioriteiten eerst onder het cluster ‘belangrijk vinden’ maar is het, na het bekijken van de data, toch 

verschoven naar tijd/timing. 

Ook is gekeken hoe verschillende data zich tot elkaar verhielden. Zo werd er bijvoorbeeld opgemerkt dat 

de negatieve emoties die er in de interviews benoemd werden (frustratie, onzeker etc) vrijwel altijd 

gekoppeld waren aan de situatie op de arbeidsmarkt. Hierdoor zijn de clusters gevoel/emoties en baan 

zoeken aan elkaar gekoppeld.  Het cluster emoties is toen verspreid over verschillende thema’s, omdat 

bleek dat gevoel + situatie erg samenhangen.  

 

5. Bepalen welke codes niet relevant zijn voor het onderzoek 

Naast het plaatsen van codes is er ook gekeken of alle gemaakte codes daadwerkelijk relevant zijn voor 

de onderzoeksvraag. Dit was niet voor alle codes het geval. Hieronder zal kort beschreven worden hoe is 

bepaald of een code al dan niet relevant is voor het onderzoek.  

De codes die als eerste zijn afgevallen zijn de codes die geen een keer gebruikt zijn (door het hercoderen 

zijn sommige stukken tekst van code verandert, waardoor sommige codes niet meer relevant bleken): 

: ja, ik vind het heel leuk. I.. 

eerdere banen na afstuderen 

nieuwe baan 

kunst 

ander werk 

Ik probeer ook wel heel erg po.. 

 

Ook zijn er een aantal codes komen te vervallen die wel interessant waren maar in het onderzoek te 

weinig waarde hadden. Zo is ‘emancipatie’ niet gebruikt, omdat dit, bij het teruggaan naar de data, 
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alleen gebruikt bleek te zijn in een grapje wat een van de respondenten maakte. Ook ‘dood als beste 

vriend’ is niet gebruikt, omdat dit over de opa van de respondent ging en niet over haarzelf. Op deze 

manier zijn de codes nogmaals bekeken in het licht van de relevantie voor dit onderzoek. Het overgrote 

deel van de codes komt echter wel terug in een van de thema’s.  

 

 

6. Uiteindelijke formulering van de thema’s 

Na het (meerdere malen) doorlopen van de stappen 3,4 en 5 zijn dit uiteindelijk de hoofdthema’s 

geworden van het onderzoek: 

- Wie ben ik?  

- Wat is mijn doel? 

- Welke rol spelen anderen bij het maken van kernkeuzes? 

- Hoe verhoud ik me tot de mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt? 

- Wanneer maak ik welke keuze? 

- Hoe verloopt het keuzeproces?  

 

 

 


