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[ Kwaliteit

van leven )
Gewenste relaties

Kwaliteit van relaties en

Nederland start door, we gaan het jaar
2006 in. Gezinsbanden zijn aangehaald.
Op het werk wensen we de ander een
goed jaar. Sommige handdrukken kloppen. Ten opzichte van anderen is het gemoed echter niet schoon. Ongemakkelijke
gevoelens overheersen dan de handdruk.
Want ergens zijn nieuwjaarswensen ook
beloftes. Mensen die ze uitwisselen, kunnen er aan bijdragen dat elkaars wensen
in vervulling gaan. Eigenlijk zou er eerst
nog moeten worden gepraat.
Hoeveel valt er te verbeteren aan al die
relaties die de afgelopen dagen met een
handdruk zijn bezegeld? Als u dit leest, is
er een grote kans dat u goed bent in relaties. Maar bezit u de vaardigheid om het
ongemak uit zo’n nieuwjaarswens te halen
en er een startpunt voor verdieping van te
maken? Voor veel mensen zijn relaties

kwaliteit van leven liggen dicht
bij elkaar. Goede relaties
dragen bij aan geluk,
gezondheid, werk en zingeving.
Voor de meeste mensen is
gerelateerd zijn één van de
basisbehoeften.
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moeilijker. Een bron van onmacht, eenzaamheid zelfs.
Iets om te leren?

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van relaties en kwaliteit van leven
liggen dicht bij elkaar. Er zijn nog steeds
mensen die zonder anderen kunnen, ja.
Maar voor de meeste mensen is gerelateerd zijn een van de basisbehoeften.
Stabiele partnerrelaties zijn een belangrijke
indicator voor geluk en voor gezondheid
(Ryan en Deci 2001). Sociale netwerken
bieden kansen op werk en andere relaties
(Lin 2001).
Goede relaties op het werk zijn nodig
om aldaar tot persoonlijke groei te kunnen
komen. Duurzame bedrijfswinst, en dus
economische groei, komt voort uit relaties
waarin zowel de klant als de ondernemer
voordelen kan behalen. Geld mag daarbij

[ )

[ gerelateerd
zijn is een
basisbehoefte )

[

)

[ relaties: thuis,
werk, buurt, netwerk,
overheid, wereld... )
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[ De

helft v a n h e t l e v e n )
de rekeneenheid zijn, en de ‘ratrace’ een
ongewenst element. Maar achter al die
bedrijvigheid liggen vooral ook de vervulde
behoeften, uitdagingen, motivatie, volhardendheid en creativiteit van individuele
mensen.

Van 's morgens vroeg tot
's avonds laat zijn we bezig om
te bellen, te mailen en te
vergaderen, om formulieren in

De helft van het leven
Hoe belangrijk relaties zijn wordt nog duidelijker als we bekijken hoeveel tijd en
energie we daarin steken. We maken
afspraken met vrienden. Bezoeken ouders
om bij te praten. Brengen kinderen naar
school, bellen over hun speelafspraak en
rijden ze naar de dokter. Doen inkopen.
Piekeren over ergernissen in de liefdesrelatie, worden er boos over, en praten het uit.
Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat zijn
we bezig om te bellen, te mailen en te vergaderen, om formulieren in te vullen, af te
stemmen en te managen.

te vullen, af te stemmen en te
managen.
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Hoeveel tijd en energie relaties kosten,
weten we niet precies. Het Sociaal Cultureel Planbureau meet hoeveel tijd we
waarmee doorbrengen (Sociaal Cultureel
Planbureau 2000-2005). Maar als we
betaald werk doen, zorgtaken verrichten,
boodschappen doen of uitgaan, hoeveel
tijd daarvan is dan ‘quality time’ en wat
besteden we aan ‘geregel’? De wel verzamelde cijfers doen vermoeden dat het gaat
om tientallen uren per week.
Een andere indicatie komt uit de economie van transactiekosten. Mensen moeten
contractpartners zoeken, ze aantrekken via
reclame, met elkaar praten over wat zij van
elkaar nodig hebben, onderhandelen, een
contract uitschrijven, elkaar controleren en
conflicten uitpraten. Dat kost tijd en geld,
en soms moeten bemiddelaars of adviseurs worden ingeschakeld. De schattingen van de omvang van die kosten lopen

[ )
[ kosten,
tijd en energie:
transactiekosten )

[

)

[ hoeveel uren
per dag besteden
we aan geregel? )
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[ Relaties

en instituties)
uiteen, want er zijn verschillende methoden denkbaar om ze te berekenen. Maar
voor ontwikkelde economieën, zoals die
van de VS of Australië, liggen de kosten
waarschijnlijk rond de 60% van het Bruto
Nationaal Product (Wang 2003).
De kosten van het aangaan en instandhouden van zakelijke relaties zijn dus
hoger dan de kosten die gemaakt worden
om goederen en diensten te produceren!
Vertaal dat eens naar onze persoonlijke
situatie. Dan zou het best kunnen kloppen
dat we ongeveer de helft van de tijd bezig
zijn om verhoudingen met anderen in
goede banen te leiden. Waarschijnlijk geldt
dus ook voor ieder van ons afzonderlijk dat
we weinig tijd overhouden om dingen tot
stand te brengen of om te genieten van
wat we hebben gekocht en geregeld.

Als het goed laten verlopen van
relaties zo kostbaar en zo
wezenlijk is, dan is te
verwachten dat mensen gaan
proberen om dat te leren:
intuïtief en systematisch;
praktisch en theoretisch.
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Relaties en instituties
Als het goed laten verlopen van relaties zo
kostbaar en zo wezenlijk is, dan is te verwachten dat mensen gaan proberen om
dat te leren: intuïtief en systematisch; praktisch en theoretisch. En je zou verwachten
dat de maatschappij daar ondersteuning
bij biedt in de vorm van instituties die mensen helpen tot een goede samenwerking
te komen.
Als we nu eens naar een belangrijke
maatschappelijke institutie als de overheid
kijken, wat organiseert die om relaties te
ondersteunen? Op pagina 8 staan enkele
belangrijke zaken. Opvallend is dat de overheid veel meer doet om schade door misgelopen relaties te beperken dan om die
schade te voorkomen. Het relatieveld is met
andere woorden een goed voorbeeld van
een beleidsterrein dat weinig op preventie is
gericht, en veel op ingrijpen als het te laat is.

[ )
[ weinig
tijd om te
genieten en te
produceren )

[

)

[ wat organiseert de
overheid om relaties
te ondersteunen? )
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Dat de maatschappij ook in relaties zou
kunnen investeren, is een nog verder liggende gedachte.
Dat wordt helemaal duidelijk als we de
bedragen erbij zouden zoeken. Op de
begroting staan vele miljarden voor reacties op vastgelopen relaties, terwijl de
ondersteuning van de vorming van relaties
vooral bestaat uit wat regels (die in de loop
van eeuwen zijn opgesteld), wat voorlichting en misschien wat subsidies voor projecten op scholen.

[ Dat
doen
we zelf
wel)

Dat doen we zelf wel!
Uitgangspunt lijkt dat mensen zelf zorgen
voor de kwaliteit van hun relaties. De
markt, dat web van relaties tussen mensen, ontstaat vanzelf wel. Mensen hebben
toch genoeg prikkels om zichzelf aan te
leren hoe zij goede relaties kunnen vormen? Totdat iemand de overheid om hulp
vraagt omdat het zo niet langer kan. De
overheid ruimt de brokken op.
Zou dit ook anders kunnen? Is het
denkbaar dat de samenleving mensen

Relaties: Reageren als het te laat is
Enkele instituties die relaties ondersteunen
h Rechtsregels waarin relaties kunnen
worden ingebed (regels over contracten,
statuten, huwelijk en ouderlijk gezag)
h Voorlichting over vormgeving van relaties
(Kamers van Koophandel)

h Onderwijs
h Maatschappelijk werk
h Welzijnswerk

Enkele instituties die interveniëren bij vastgelopen relaties
Algemeen
h Sociale raadslieden
h RIAGG
h Geschiloplossing door civiele rechtspraak
h Reclassering
Arbeidsverhoudingen
h Instanties die omgaan met situationele
arbeidsongeschiktheid (WAO, WIA)
h Ontslagrechtspraak, Centra voor Werk
en Inkomen
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Verhoudingen thuis
h Jeugdzorg
h Strafrecht bij huiselijk geweld
h Rechtspraak en rechtshulp bij
echtscheiding
h Kindertelefoon
h Geestelijke gezondheidszorg
Verhoudingen in buurten
h Vormen van toezicht (politie, andere)
h Buurtmediation

[ )
[ overheid
ruimt de
brokken op )

[

)

[ miljarden voor
vastgelopen relaties )
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[ Leven

lang l e r e n
o v e r re l a t i e s )
meer ondersteunt bij iets dat kennelijk zo
belangrijk voor ze is, dat zo wezenlijk is
voor de economie en zoveel schade kan
opleveren als het verkeerd loopt? Deze
vraag verkennen we hier verder, vooral
gericht op mogelijkheden om het ‘leren
aangaan en onderhouden van relaties’ te
versterken. Hoe individuele mensen voor te
bereiden op het relationele leven en ze bij
te leren als ze daar middenin zitten?

Hoe krijg ik goede
vriendschappen? Hoe vind ik
mijn eigen plek in de klas?
Wat moet ik met mijn ouders?
Wat kan ik in mijn liefdes
bereiken?

Een leven lang leren over
relaties?
In het huidige onderwijs hebben relaties op
z’n best een plek aan de zijlijn. Wie van de
lagere school komt, kan misschien uitrekenen hoeveel geldelijk gewin een transactie
in een winkel oplevert. Hij kan hopelijk
grammaticaal juist en met niet al te veel
spelfouten corresponderen. Geschiedenis
bood hem wat doorkijkjes naar hoogoplo10

pende conflicten. In het middelbaar onderwijs komen er meer talen bij. Voor de meest
getalenteerde leerlingen zijn zelfs talen uitgezocht die gegarandeerd in geen enkele
relatie meer een rol spelen. Wat bedrijfseconomie voor degene die daarvoor kiest.
Maar bij al die onderwerpen is er geen
enkele link met wat ook scholieren - zéker
scholieren - het meest bezighoudt: Hoe
krijg ik goede vriendschappen? Hoe vind ik
mijn eigen plek in de klas? Wat moet ik met
mijn ouders? Wat kan ik in mijn liefdes
bereiken?
Leve de ouders, docenten, geestelijk
leiders en televisiemakers die hun kinderen dat allemaal wél proberen mee te
geven! Er zijn allerlei projecten, programma’s en trainingen. Op scholen zijn pesten,
veiligheid en vergroten van weerbaarheid
belangrijke thema’s. Schoolgebouwen
hangen vol met gedragscodes. “Respect!”

[ )
[ wat houdt
scholieren
bezig? )

[

)

[ leren aangaan en
onderhouden van relaties )
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[ Cursus

’Relaties aangaan’?)
Docenten gebruiken incidenten om van te
leren. Maar het blijft allemaal vooral
gericht op negatieve ervaringen met relaties. Waar is de cursus ‘Relaties aangaan’?
En het gebeurt allemaal buiten het eigenlijke curriculum om. Docenten én leerlingen
beschouwen het daardoor als iets wat
erbij komt. Grote kans dat het minder prioriteit heeft, zeker als tijd, geld, aandacht en
energie schaars zijn.
Hoeveel kinderen komen van school
met een stevig pakket aan kennis en vaardigheden op het gebied van relaties? De
meeste kinderen ervaren dit als een lastig
deel van het leven. De beelden die zij meekrijgen, zijn verwarrend. Op televisie zien zij
ongewone mensen die gestileerd met
elkaar omgaan, want de tijd en de stilte zijn
uit hun relaties gesneden. Jongeren sprokkelen hun kennis en gevoel voor relaties al
kletsend, sms’end, sportend en vechtend

Hoeveel kinderen komen van
school met een stevig pakket
aan kennis en vaardigheden op
het gebied van relaties?
De meeste kinderen ervaren
dit als een lastig deel van het
leven.
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bij elkaar. Soms werkt het, soms werkt het
niet. Uitproberen, lezen, afkijken, verbondenheid voelen, en dan weer de pijnlijke
afstand, zich onbegrepen voelen. Het vinden van de ander als eenzaam proces.
Wat niet ophoudt bij volwassen worden.
Jongeren gaan stijf van beroepskennis de
arbeidsmarkt op, om daar te ervaren dat
de productie waarop zij zo goed zijn voorbereid is gestandaardiseerd of zelfs geautomatiseerd. Werkbare relaties kunnen
vormen blijkt al snel de belangrijkste voorwaarde om verder te komen. Degenen die
dat doorkrijgen, maken een inhaalslag. Het
werkende leven wemelt van trainers die
gaten in het relationele dichten.
Aan thuisblijvers en in het werk minder
bedeelden gaat deze inhaalslag voorbij.
Ook verder hebben degenen die het minder treffen slechte prognoses. Kinderen
van gescheiden ouders scheiden zelf ook

[

)

[ het houdt niet
op bij volwassen
worden )

[

)

[ het vinden
van de ander als
eenzaam proces )
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[ Waarom

niet?)

liefde is mislukt, hebben een

meer. Jongeren bij wie de eerste liefde is
mislukt, hebben een grotere kans op een
moeizaam vervolg. Hoe is het mogelijk dat
onderwijs dat gelijke kansen voor iedereen
pretendeert, relatief zo weinig aandacht
geeft aan het sociale startkapitaal dat
mensen meekrijgen?

grotere kans op een

Waarom niet?

Kinderen van gescheiden
ouders scheiden zelf ook meer.
Jongeren bij wie de eerste

Als er zo’n grote, maar latente behoefte
aan kennis en vaardigheden op het gebied
van relaties zou zijn, dan zou het onderwijs
daar toch wel op inspelen? Een factor die
zou kunnen verklaren dat dit niet gebeurt,
is de traditionele verdeling van mensen,
geld en onderwijsuren over de diverse
schoolvakken. Een nieuw vak komt er
moeilijk tussen. Na verloop van tijd vraagt
niemand daar ook meer om. Vraagsturing
veronderstelt immers dat er alternatieven
zijn. Ouders kunnen wel kiezen tussen

moeizaam vervolg.
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scholen met verschillende onderwijsmethoden en culturele achtergronden, maar
niet tussen scholen met en zonder relatieonderwijs. En zij nemen aan dat de scholen die zij zelf hebben doorlopen, ook wel
goed zullen zijn voor hun kinderen. (“Als
die maar één tandje meer hun best zouden doen!”)
Een andere verklaring is dat relaties
geen duidelijke plaats hebben in de wetenschap. Economen lopen met een boog om
relaties heen. Psychologen en juristen zetten hun therapieën en rechtsvorderingen
vooral in voor relaties die mislopen. Onder
sociologen is sociaal kapitaal een modeonderwerp, maar de manier waarop een individuele mens dat kapitaal vergaart, krijgt
tot nu toe weinig aandacht. In een netwerksamenleving waar mensen veel meer - en
veel minder vanzelfsprekende - relaties
aangaan, is dat vreemd.

[ )
[ relaties
als nieuw
schoolvak )

[

)

[ relaties hebben geen
duidelijke plaats in de wetenschap )
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[ Wat

valt e r t e l e r e n
o v e r re l a t i e s ? )
De ‘state of the art’ in de pedagogiek lijkt te
zijn dat docenten meekrijgen hoe zij van
incidenten met relaties een leermoment
kunnen maken. Er is een rapport van de
Onderwijsraad onder de prachtige titel
Samen leren leven (2002), maar dat komt
niet veel verder dan het benadrukken van
het belang van sociaal kapitaal en een
serie discussiethema’s. Schoolboeken over
relaties zijn er nauwelijks. Materiaal zoals
de methode “Leefstijl” wordt weinig gebruikt. Tekenend voor de status van het terrein is wat de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid erover zegt. In
haar rapport Waarden, normen en de lasten van gedrag (2003) krijgen relationele
vaardigheden slechts terzijde enige aandacht, onder de veelzeggende noemer
‘kleine deugden’.

Schoolboeken over relaties zijn
er nauwelijks.
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Wat valt er te leren over relaties?
De verklaring voor de geringe aandacht
voor het aangaan van relaties kan in ieder
geval niet zijn dat er weinig valt te leren
over relaties. De technologie van samenwerken is hoog ontwikkeld. Er is genoeg
kennis en er zijn talloze methoden ontwikkeld om relationele vaardigheden te oefenen. Waar het om gaat? Alles wat iemand
kan gebruiken om relaties aan te gaan en
te onderhouden.
Alles wat ons kan maken tot betere partners, samenwerkers, werkgevers, opvoeders, teamspelers, docenten, trainers, coaches, managers, interviewers, schrijvers,
adviseurs, conducteurs, zorgverleners, toezichthouders, rechters, politici, makelaars,
verkopers, marketeers, automatiseerders,
exporteurs, ambassadeurs, investeerders,
lokettisten, parkopzichters, agenten.

[ )
[ incidenten
met
relaties )

[

)

[ genoeg kennis en
methoden om relationele
vaardigheden te oefenen )
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Relationele vaardigheden
h Empathie en actief luisteren
h Eigen behoeften kennen en
kunnen verwoorden
h Emoties herkennen en een
plaats geven
h Creatief vormgeven aan
relaties (win-winoplossingen
vinden)
h Partnerkeuze (met wie wil ik
samen leven en werken?)
h Verleiden en binden
h Omgaan met afhankelijkheid
h Baten en lasten afwegen
h Risico's inventariseren
h Beredeneerde keuzes maken
h Omgaan met een veelheid
aan keuzes
h Verwachtingen afstemmen
h Eerlijk delen volgens objectieve
criteria
h Confronteren en consensus
zoeken
h Omgaan met conflicten
h Omgaan met
machtsverschillen
h Omgaan met verschillen in
persoonlijkheid
h Een ander motiveren en
feedback geven
h Afspraken maken, naleven en
bijstellen
h Sanctioneren
h Relaties vernieuwen
h Relaties beëindigen

[ Relationele

v a a rd i g h e d e n )

Dat is veel meer dan het aanleren van
‘sociale vaardigheden’, een begrip dat te
vaak wordt geplet tot netjes praten, de
deur openhouden en andere etiquette. Het
gaat niet alleen om vaardigheden, maar
ook om kennis. Wat voor emoties bestaan
er eigenlijk? Waar staan ze voor? Wat zijn
relatiespecifieke investeringen? Waarom
maken ze je afhankelijk van anderen? Wat
voor criteria zijn er eigenlijk als je iets wilt
verdelen?

Relationele vaardigheden en
maatschappelijke knelpunten
Het onderwijs is één. Relationele vaardigheden komen regelmatig terug als concrete
knelpunten bij de maatschappelijke participatie waar de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling over adviseert. Verbetering van die vaardigheden kan deel
zijn van de oplossing. In de jeugdzorg zijn
18

de relationele vaardigheden van ouders
een zorg op zich. Sociaal isolement is een
keuze die gevoed wordt door het gevoel
anderen weinig te bieden te hebben.
Ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin
discipline de belangrijkste waarde was. Zij
hebben het niet altijd gemakkelijk in de netwerksamenleving. Criminaliteit is moeilijk te
voorkomen en te begrenzen. Gelukkig is er
steeds meer aandacht voor onderzoek
naar ‘What works?’. Waar straffen en veel
andere maatregelen niet erg blijken te helpen, komt cognitieve gedragstherapie er in
de meeste studies goed uit. De persoon in
kwestie vaart er wel bij als hij leert om te
gaan met zijn psychische stoornis. Die is
vaak mede de oorzaak van zijn problemen
met anderen. Verbetering van relationele
vaardigheden vermindert die problemen.
De recidivekans neemt daardoor af (Wartna c.s. 2004).

[ )
[ wat voor
emoties
bestaan er )

[

)

[ het gaat niet alleen
om vaardigheden
maar ook om kennis )
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[ Effectief

opkomen voor
de eigen belangen)
Om toegang tot - de juiste - hulp te vinden,
zijn ook nogal wat kennis en vaardigheden
nodig. Juist de meest kwetsbaren bezitten
die vaak niet (RMO-advies Kwetsbaar in
kwadraat, nr. 16, 2001). Hetzelfde speelt bij
toegang tot het recht. Die is vooral nodig
voor mensen die vastlopen in relaties:
thuis, met buren, op het werk, met leveranciers of met verzekeraars. Onderzoek laat
zien dat mensen tal van wegen benutten
om uit dat soort conflicten te komen. Zij
gaan niet alleen naar advocaten of rechters, maar roepen ook de hulp in van politie, vakbonden, geschillencommissies,
bemiddelaars, sociaal raadslieden, vrienden of bekenden. Effectief opkomen voor
de eigen belangen, en zorgen dat daar
rekening mee wordt gehouden, vereist
vaardigheden die lang niet iedereen bezit
(RMO-advies Toegang tot recht, nr. 32,
2004). Ontbreken die, dan kan dat niet

Om toegang tot - de juiste hulp te vinden, zijn ook nogal
wat kennis en vaardigheden
nodig. Juist de meest
kwetsbaren bezitten die
vaak niet.

20

alleen tot frustratie leiden, maar kunnen de
maatschappelijke kosten van conflicten
ook stevig oplopen.
Daar komt bij dat de verhouding tussen
overheid en burger verandert. Eigen verantwoordelijkheid en horizontalisering zijn
het motto. De overheid zorgt niet voor
alles, maar laat de burger zichzelf verzekeren, zijn zorg inkopen en zijn verzekeraar
tot vergoeding bewegen. De zieke werknemer en zijn werkgever krijgen meer verantwoordelijkheid voor reïntegratie in het
werkproces. In klantenpanels, patiëntenverenigingen en gebruikersraden moet de
burger zich staande houden tegenover de
professional. Horizontalisering vergt veel
meer interactie, plus de vaardigheden die
daarbij horen.

[ )
[ toegang
vinden tot
juiste hulp )

[

)

[ eigen verantwoordelijkheid
vergt meer vaardigheid )
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[ Investeren

in
re l a t i o n e l e k e n n i s )

Wat nu bijvoorbeeld één op één

Investeren in relationele kennis
en vaardigheden

in kostbare therapie gebeurt als

Wat kost investeren in relationele kennis en
vaardigheden? Wat levert het op? Laten we
proberen daar een indruk van te krijgen. In
werkelijkheid zou een dergelijke investering veel gerichter kunnen plaatsvinden,
maar stel dat de helft van alle Nederlanders, bijvoorbeeld die in de leeftijd tussen de tien en de vijftig jaar, ieder jaar één
zaterdag onderwijs zou krijgen op dit terrein. Training in groepen van tien en in
bestaande schoolgebouwen, met docenten die 60.000 euro per jaar kosten. Dan
bedragen de totale kosten inclusief lesmateriaal en overhead zo’n 300 miljoen euro.
Dat is 0,05 % van het BNP.
Is dat een investering die kan worden
terugverdiend in de vorm van een beter
lopende economie? Van meer levensgeluk? Goede relaties zijn geen zero-sum

het te laat is, kan deels eerder
in het leven aangeleerd worden
in groepen, met meer
rendement voor de klant.
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game. De goede relaties van de één gaan
niet koste van die van de ander. Verder kan
er gewonnen worden door minder criminaliteit, minder psychische zorg en lagere
kosten van conflicten. Wat nu bijvoorbeeld
één op één in kostbare therapie gebeurt
als het te laat is, kan deels eerder in het
leven aangeleerd worden in groepen, met
meer rendement voor de klant. Een andere kostenbesparing is misschien dat de
school aantrekkelijker wordt voor kinderen.
Een kind is net een volwassene: als het
rendement van onderwijs directer en
merkbaarder is, neemt de motivatie toe en
nemen het spijbelen en de onvrede af. En
zou onderwijs in relaties niet heel erg leuk
kunnen worden?
De kosten die voor de baat uit gaan,
kunnen veel kleiner worden als we bereid
zijn andere dingen uit het onderwijs te verminderen of te schrappen, in plaats van

[ )
[ geluk
en goede
verhoudingen )

[

)

[ meer economische groei,
minder criminaliteit en psychische zorg )
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[ Een

gelukkig n i e u w j a a r )
een kerndoel ‘actief burgerschap’ toe te
voegen (een interessante uitvergroting van
één specifieke relatie, trouwens). Voor wie
daaraan niet durft te denken: hoeveel tijd
besteedt u wekelijks aan problemen die u
kunt oplossen met hoofdrekenen, goed
spellen of topografische kennis, in een tijd
van computers die dat bijna allemaal voor
je kunnen doen? Zijn deze zaken echt
belangrijk, of zijn het vooral de dingen die
toevallig goed zichtbaar zijn wanneer
mensen ze niet goed beheersen? Is het
weer een voorbeeld van het idee dat het
eenvoudig meetbare het moeilijk meetbare dreigt te verdringen? En hoeveel tijd
besteedde u ook alweer aan relaties?
De achterliggende vragen zijn groot.
Welk sociaal startkapitaal wil de samenleving haar kinderen meegeven? Als scholen
en ouders dit zelf wel kunnen uitmaken,
hoe vrij zijn zij daarin dan, gegeven de
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wettelijke regels, de routines binnen scholen, de docentenopleidingen en de belangen van docenten? Waar zetten we het
geld op in? Op investering in relaties, op de
preventie van relatieschade - met moeilijk
meetbare resultaten - of op reparatie en
repressie als het mis gaat?

Een gelukkig nieuwjaar
Het geluk dat mensen elkaar in de eerste
weken van een nieuw jaar toewensen
komt niet uit de lucht vallen. Geluk - dat
weten we inmiddels - komt voor een aanzienlijk deel voort uit goede verhoudingen
met anderen. Mensen met stabiele relaties
thuis, met werk, met vriendschappen en
met een goede relatie tot ‘hun overheid’
blijken gemiddeld aanmerkelijk gelukkiger
dan degenen die dat niet hebben. Geluk is
niet maakbaar, neen. Maar bij een wens
alleen hoeft het ook niet te blijven.

[ )
[ geluk komt
niet uit de
lucht vallen )

[

)

[ bij een wens alleen
hoeft het niet te blijven )
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