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B O E K B E S P R E K I N G

Jongvolwassenen hebben het moeilijk in de huidige tijd. 
De inleiding van dit boek schetst in een pakkende analyse 
hoe de tijd van het ik, van het individu, vraagt om nieuwe 
vaardigheden. Aan de ene kant zien de schrijvers een 
materialistische maatschappij, waarin economische groei 
en succes een keuze lijkt te zijn. Aan de andere kant zien ze 
dat deze maatschappij een enorme druk legt op jongvol-
wassenen om te presteren. Waar het volgens de schrijvers 
nu om gaat is het ondersteunen van deze jongvolwassenen 
in hun zoektocht naar identiteit en zingeving. De zoek-
tocht naar antwoorden op vragen als: waar ben ik mee 
bezig, waar dient het toe, wat is mijn bijdrage?

Het boek beschrijft een methode voor coaches om 
samen met jongvolwassenen op reis te gaan en welke vaar-
digheden je hiervoor als coach nodig hebt. Minder sturen, 
meer luisteren, de jongvolwassene zelf laten ontdekken. 
Het beschrijft mooi hoe je alleen op reis kunt gaan met 
iemand als je ook zelf zo’n reis hebt doorgemaakt. Het 
boek biedt een mooie zachte methode van verbinding en 
onderzoek, met als prachtig uitgangspunt ‘Van klacht naar 
kracht!’ 

De reis bestaat uit verschillende gesprekken met ieder 
een eigen thema: de oproep (waarover gaat de reis), de 
fysieke dimensie (wat is jouw plek in de wereld), de sociale 
dimensie (hoe beleef jij de wereld), de psychische dimensie 
(waarmee verbind jij je in de wereld), de spirituele dimen-
sie (hoe neem jij regie in de wereld), het topgesprek (wat 
staat jou te doen).     

Het boek sluit hiermee aan op ontwikkelingen in de 
zorg op het gebied van positieve gezondheid en eigen re-
gie. Het is mooi dat zingeving in dit boek een prominente 
plaats inneemt, wat ook te zien is in de ontwikkelingen 
rond positieve gezondheid. Ook leefstijlprogramma’s voor 
mensen met overgewicht of andere condities beginnen 
zich steeds meer te richten op zingeving als ingang. Dit 
boek komt daarmee op een goed moment. De vele persoon-
lijke verhalen maken het boek levendig en invoelbaar. Het 
is een aanwinst voor iedere coach of andere zorgverlener 
die werkt met jongvolwassenen en iedereen die zich meer 
wil inleven in de wereld van jongvolwassenen.  n 
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