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De grote drie 

     AA 2008, nummer 1, p. 41 
 
Zo ergens na hun twintigste maken mensen de grote keuzes van hun leven. Toen ik in de 
jaren 80 zover was, moest ik het doen met wat raadgevingen van vrienden en de wijsheid 
uit romans. Nu is er een heuse psychologie van geluk. Drie elementen komen daarin 
steeds bovendrijven. Drie dingen die bij de meeste mensen een prettig gevoel 
veroorzaken, en die ook op langere termijn welzijn brengen. .  

Mensen willen kunnen kiezen. Ze willen zelf bepalen hoe ze dingen doen, 
wanneer ze beginnen en wanneer ze stoppen. Zij waarderen situaties waarin zij zichzelf 
als de bron van hun acties beschouwen. Ze hebben graag een gevoel iets uit eigen 
beweging te doen en niet omdat anderen het willen. Zoek dus een partner die jouw 
autonomie ondersteunt, zou je zeggen. Kijk uit naar een werkomgeving waarin de regels 
nooit de regels zijn, maar hulpmiddelen om dingen te bereiken. Vraag vooral ook om 
communicatie met veel positieve feedback, die niet controlerend is. 

Mensen willen effectief zijn, vaardig en kunnen groeien in wat ze doen. 
Compentie blijkt ze ook weer veel positieve dingen te brengen. Wie zich competent 
voelt, leert gemiddeld beter, voelt zich veiliger en is meer tevreden met zijn leven. Een 
omgeving waarin je je competent voelt, heeft niet te weinig, maar ook niet te veel 
uitdaging. Je mag er fouten maken. Je hoort hoe goed je het doet. 

Mensen willen goede relaties. Ze waarderen emotionele banden en verbindingen 
met anderen. Ze zoeken menselijke warmte. Ze bevolken de pleinen, parken, kroegen, 
speelplaatsen, sportvelden en koffiecorners. Mensen met goede relaties hebben minder 
stress, minder lichamelijke problemen en vertellen gemiddeld dat zij zich gelukkiger 
voelen. Een omgeving die relaties ondersteunt, geeft een gevoel van verbondenheid. Er is 
zorg voor je welzijn. Je wordt er gerespecteerd en gewaardeerd om wie je bent, niet om 
wat je zou moeten zijn. 

Autonomie, competentie en goede relaties zijn de grote drie geluksbrengers. Ze 
doen het beter dan andere kandidaten, zoals eigenwaarde, plezier, een goed fysiek, 
invloed of geld. Iets om te gebruiken bij de grote keuzes van het leven.  
 En ook bij de grote en kleine keuzes die juristen voor mensen maken. Neemt de 
advocaat het roer van de cliënt over, of coach hij hem door een moeilijke periode? 
Schrijft de rechter in opleiding een vonnis met juridisch jargon om haar baas te 
imponeren, of geeft zij de klant het gevoel van autonomie of competentie terug, dat die 
ergens in dat geschil is kwijtgeraakt? Zet de bedrijfsjurist de relaties van zijn klant onder 
extra spanning met een stevige ingebrekestelling, of zorgt hij dat partijen weer naar 
elkaar gaan luisteren?  
 Het moeilijkste is de plek van de regel. Regel het maar eens zo dat mensen 
autonoom en competent blijven. Vind maar eens regels die een relatie ondersteunen. 
Voor de juristen van nu, met wat we nu weten over het welzijn van hun klanten, ligt daar 
ergens de uitdaging. Geluk halen uit regels.          


