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Autonomie of (keuze)stress
Wellicht herken je het moment? Je neemt dit jaar de honneurs waar in de
keuken en je wilt met kerst iets speciaals op tafel zetten. Je speurt door de
kookboeken en op internet naar een passend gerecht. Er komen veel keuzes
aan je voorbij en je denkt aan de gasten en de verschillende wensen en of
diëten. Je hebt wel een aantal favoriete gerechten in gedachten, maar dat
past niet bij een van de gasten of het vraagt toch teveel van jouw
kookkwaliteiten zo aan het einde van een drukke periode op je werk. De
mogelijkheden lijken legio. En dit lijkt een omgekeerd effect op jou te hebben.
Hoe meer gerechten aan je netvlies voorbijschuiven hoe meer onzekerheid je
ervaart in het maken van de ‘juiste keuze’. Wellicht ervaar je zelfs
keuzestress…… Dat maakt het er niet beter op.
Wij zien onszelf graag als onafhankelijke, naar vrijheid strevende, zelf
beschikkende, rationele, wils- en handelingsbekwame en competente, ofwel
autonome individuen. De filosofen Kant en Mill die in de 19e eeuw leefden,
zien de autonome mens als vrij en rationeel wezen dat weloverwogen keuzes
maakt en dienovereenkomstig handelt.
Maar hoe autonoom zijn wij en willen wij zijn in onze keuzes? In de afgelopen
decennia is onze autonomie sterk toegenomen. Wij maken op dit moment
iedere dag veel meer keuzes dan halverwege de vorige eeuw. Wellicht werd
voor jouw ouders nog bepaald welke beroepskeuzes ze maakten. En werden
veel richtinggevende beslissingen hun uit handen genomen. De jongeren die
nu opgroeien hebben veel meer invloed op hun studiekeuze, met wie ze
omgaan of samenleven en waar ze willen wonen. En… met ons verlangen
naar autonomie komen ook de verantwoordelijkheden. Wanneer je niet de
juiste beroepskeuze maakt dan ben jij alleen zelf verantwoordelijk. Dit legt,
zeker met het huidige studietempo, veel druk bij de jongeren. ‘De keuze lijkt
reuze’ en daarmee ook de kans dat je verkeerd kiest.
Volgens George Agich (1993) is autonomie een meerduidigheid. Het gevoel
van autonomie berust niet alleen op rationele overwegingen en beslissingen,
maar ook op onze intuïtie en is sterk verbonden aan ons zelfbeeld. Een beeld,
dat wij in de loop van ons leven ontwikkelen en dat sterk gerelateerd is aan
onze sociale context. Zo kunnen wij bijvoorbeeld in onze werkomgeving een
beslissing soms makkelijker nemen, dan wanneer die keuze binnen ons gezin
speelt.
Dr. Joel Anderson geeft ons een aantal handvatten, een 4-tal autonomie skills,
om tot de juiste keuzes te komen. Wellicht kan ons dit door de kerststress
helpen:
Allereerst de zelfcontrole ofwel het kunnen omgaan met verleidingen. Hoeveel
jongeren studeren met de spelcomputer of de computer aan waar continue
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afleidende informatie wordt aangeboden. En hoe lastig is het voor jou om
tijdens je werk niet aan allerlei digitale instant verleidingen toe te geven.
Ten tweede een kritische blik en over voldoende kennis te beschikken. Stel je
wilt een nieuwe computer kopen en surft met een kritische blik langs alle
‘beste keus’ aanbiedingen die het internet te bieden heeft. Wanneer en op
basis waarvan maak je dan een keuze. Anderson geeft aan dat een kritische
blik vraagt om kennis van zaken, maar hoe lukt het ons om met de
toenemende complexiteit van onze wereld, de kennis die wij verzamelen upto-date te houden?
De derde skill is de vaardigheid om de lange termijn mee te nemen in onze
overwegingen. Wanneer wij de keuze krijgen om nu of later te genieten van
het geld dat wij nu verdienen, waar gaat onze voorkeur naar uit……. Een
mooi voorbeeld van dit dilemma is het bekende marshmellow experiment.
De vierde en laatste skill die Anderson noemt is zelfkennis. Weten wat voor
jou waarde heeft, waar jouw kwaliteiten en valkuilen liggen en hoe jij kunt
worden beïnvloed, helpt je om dicht bij jezelf te blijven.
Het investeren in autonomie skills en het vergroten van onze zelf(kennis) en
hierin investeren, kan ons wellicht helpen om het pad van de keuzestress wat
te verlichten…….. Durf jij te kijken naar je eigen handelen op momenten van
keuzestress? In hoeverre heb je inzicht in jouw zelfkennis, ben je bewust van
jouw handelen en hoe ga je er mee om?

Ik hoop je met deze blog weer een stapje verder op weg te hebben geholpen
naar een mooi jaar met weinig keuzestress en ruimte voor het vergroten van
zelfkennis. Er valt nog veel te ontdekken…. Wil je dat samen doen? Dan houd
ik me aanbevolen voor een goede brainstorm, uitwisseling of uitdagende
ideeën…kom maar op!
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