
Een gezonde persoonlijke identiteit 
Bron: de PI-test van Arne Rubinstein 

Om een gelukkige en succesvolle man te worden is het belangrijk dat elke jongen een 
gezonde persoonlijke identiteit ontwikkelt.  

Het zou goed zijn om ons te richten op de plek waar hij: 
• Gezonde en wijze beslissingen kan nemen 
• Gepassioneerd is over zijn leven en wat hij doet 
• Een persoonlijke reeks van respectvolle waardes heeft die een leidraad voor hem zijn 
• Weet dat hij geliefd is en een belangrijk onderdeel uitmaakt van de gemeenschap 
• Veerkrachtig genoeg is om de moeilijkheden in zijn leven de baas te kunnen 

Er zijn vijf belangrijke/meetbare factoren die bijdragen aan een gezonde persoonlijke 
identiteit (PI): 

1. Gezonde familiebanden 
2. Vaardigheden om het leven de baas te kunnen 
3. Een goede fysieke gezondheid 
4. Aanmoediging om zijn persoonlijke gaven en talenten te gaan gebruiken 
5. Steun om de transitie te maken van jongen naar man. 

Een eenvoudige test om te onderzoeken hoe het met een jongen 
gaat 

Onderstaande PI-test geeft een goede indicatie over de begeleidingsbehoefte van je zoon. 
Voor elk van de vijf factoren is een score toe te kennen van 2, 1 of 0 punten. De 
maximumscore van de test is dus 10.  

Vul de test in voor je zoon of een jongen die je kent. Dit zal je een goede indruk geven 
van hoe zijn leven er nu uitziet en hoe het zit met zijn welbevinden. Het geeft ook een 
goede indruk over hoe hij over zichzelf denkt. Dit is de fundering waarop hij zijn 
beslissingen over zijn leven baseert, nu en in de toekomst. 
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1. Gezonde familiebanden 

2. Vaardigheden om het leven de baas te kunnen 

Score 2 Score 1 Score 0

Brengt graag tijd door met zijn 
vader en moeder, maar heeft 
ook zijn eigen leven en 
vrienden. Hij praat gemakkelijk 
over de dingen die hem 
bezighouden en hij vraagt 
advies of steun als hij dat nodig 
heeft. Hij voelt dat zijn ouders 
hem vertrouwen en er is geen 
noodzaak om voortdurend te 
weten waar hij mee bezig is. Hij 
weet dat hij, als er een 
probleem is, altijd bij hen 
terecht kan.

Is een beetje gespannen als hij 
bij zijn moeder of vader is en 
communiceert een stuk minder. 
Hij brengt nog wel tijd met de 
ouders door, maar een stuk 
minder dan vroeger. Er zijn wel 
eens confrontaties, maar die 
kunnen meestal worden 
opgelost. De ouders zijn zich 
bewust dat hij een eigen leven 
heeft, maar maken zich ernstig 
zorgen over waar hij mee bezig 
is want hij vertelt hun niet alles. 
Het is niet zeker of hij bij zijn 
ouders hulp zal vragen als hij in 
moeilijkheden is of als hij zich 
zorgen maakt.

Er is bijna geen communicatie 
en er zijn veel confrontaties. Hij 
is boos als hij bij zijn ouders is 
en zij hebben weinig idee over 
wat er aan de hand is in zijn 
leven. Hij praat niet met hen 
over wat er aan de hand is en 
als er problemen zijn, zegt hij 
niets.

Score 2 Score 1 Score 0

Hij is in staat om zijn gevoelens 
te uiten. Hij kan met mensen 
van alle leeftijden opschieten. 
Hij doet wat hij beloofd. Hij 
leert van zijn fouten en vraagt 
advies van oudere mensen. Hij 
realiseert zich dat welke impact 
zijn gedrag heeft op anderen. 
Hij heeft creatieve ideeën als 
zich problemen voordoen en 
geniet van samenwerken. 

Hij communiceert soms wel en 
soms niet. Heeft vrienden van 
zijn eigen leeftijd en heeft soms 
moeite om nieuwe vrienden te 
maken. Hij doet niet altijd wat 
hij zegt. Als hij een fout maakt 
herstelt hij het, maar soms 
geeft hij het op. Hij vraagt 
zelden om advies. Soms is hij 
zich heel erg bewust van de 
aanwezigheid van anderen, 
maar is soms ook egoïstisch. Hij 
heeft soms creatieve ideeën 
maar heeft daarbij 
ondersteuning nodig. Vaak wil 
hij de dingen alleen doen. 

Hij zegt niet veel en heeft heel 
weinig vrienden. Je kunt er niet 
van op aan dat hij doet wat hij 
zegt. Als hij een fout maakt, 
geeft hij het op, geeft anderen 
de schuld  en ziet zichzelf als 
waardeloos en hopeloos. Hij 
vraagt of luistert nooit naar 
advies. Hij komt heel egoïstisch 
over. Hij is niet op zoek naar 
creatieve oplossingen voor 
problemen en is een echte 
einzelgänger.
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3. Een goede fysieke gezondheid 

4. Aanmoediging om zijn persoonlijke gaven en talenten te gaan gebruiken 

5.  Steun om de transitie te maken van jongen naar man 

Score 2 Score 1 Score 0

Hij heeft regelmatig beweging. 
Hij heeft een goede 
gezondheid en is zelden ziek. 
Hij eet sporadisch junkfood. Hij 
heeft een goed gewicht, slaapt 
goed en heeft veel energie. 

Beweegt zelden en is een paar 
keer per jaar ziek. Hij eet 
regelmatig junkfood. Hij zou 
wat gezonder kunnen zijn en 
heeft een beetje overgewicht. 
Hij gaat graag laat naar bed en 
slaapt wanneer hij kan. 

Hij beweegt zelden en is vaak 
ziek. Hij eet bergen junkfood. 
Hij is of te dik of te mager. Hij 
gaat veel te laat naar bed, 
slaapt lang uit en lijkt altijd moe 
te zijn.

Score 2 Score 1 Score 0

Hij heeft hobby’s en is 
gepassioneerd en gemotiveerd 
voor waar hij mee bezig is. Hij 
weet waar hij goed in is en 
oefent hard om nog beter te 
worden. Zijn ouders en 
vrienden stimuleren hem om 
datgene te doen wat hij leuk 
vindt. Hij maakt nuttig gebruik 
van de technologie om contact 
te houden met zijn vrienden en 
om hem te ondersteunen bij 
zijn activiteiten.

Hij heeft dingen waar hij goed 
in is, maar doet ze niet vaak, 
alhoewel hij er echt plezier in 
heeft als hij ze wel doet. Hij 
heeft de neiging om van de 
ene activiteit naar de andere te 
springen. Hij wordt sterk 
beïnvloed door wat anderen 
aan het doen zijn. Hij verspeelt 
tijd door het spelen van 
computerspelletjes en sociale 
media. 

Hij weet niet wat hij wil. Hij 
voelt zich hopeloos en is 
nergens goed in. Hij heeft geen 
echte hobby’s. Hij spendeert 
veel tijd aan de televisie en/of 
zijn computer.

Score 2 Score 1 Score 0

Hij beseft dat hij nu een jonge 
man is. Zijn ouders geven hem 
meer privileges en hij kan 
verantwoording dragen en voor 
zichzelf zorgen. Er zijn oudere 
mannen, inclusief zijn vader, 
met wie hij kan praten.

Hij schiet heen en weer tussen 
het jongetje en de jonge man 
en zijn ouders behandelen hem 
af en toe nog alsof hij een kind 
is. Hij is nog niet onafhankelijk 
en neemt soms wel 
verantwoordelijkheid en soms 
niet. Hij praat wel met zijn 
vader of oudere mannen, maar 
niet vaak.

Hij is zich niet erg bewust dat 
hij op weg is om een jonge 
man te worden. Hij gedraagt 
zich nog als een kind, vooral als 
zijn ouders in de buurt zijn. Hij 
is nog niet erg zelfstandig. Hij 
zoekt geen contact met zijn 
vader, oudere mannen of 
mentoren voor een gesprek of 
advies.
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Hoe interpreteer je de uitslag van de PI-test van Arne Rubinstein? 

❖ HET GAAT GOED: een score van 8 – 10 op de PI-schaal 

Het gaat goed met deze jonge man. Zelfs als hij in een van de factoren een 0 scoort, en bij 
de rest hoog scoort, kan hij het nog steeds redden. 

❖ HET KAN BEIDE KANTEN OP: een score van 5 – 7 op de PI-schaal 

De meeste jongens vallen in deze categorie. We weten dat ze geweldig zijn, maar zien ook 
hun worsteling en onhandigheid en we merken dat ze slecht communiceren. Een score 
tussen 5 en 7 geeft een indicatie dat deze jonge man risico loopt en een beetje hulp nodig 
heeft. Als hij de juiste steun krijgt zal het goed met hem gaan, maar hij blijft kwetsbaar. 

Deze jonge man zal mogelijk: 
• Een gebrek aan zelfvertrouwen kunnen hebben als het gaat over het maken van 

belangrijke beslissingen. Maar met steun kan hij hier overheen groeien. 
• Moeite hebben om doelen te stellen en die succesvol te bereiken. Ook hier kan hulp 

wonderen doen. 
• Een (te) hoge waarde hechten aan de mening van zijn leeftijdgenoten waar hij graag 

bij wil blijven horen. 
• Te snel opgeven als iets niet lukt. Hij heeft echt iemand nodig die hem verteld dat 

het goed is en dat hij niet waardeloos is. 

❖ SERIEUS RISICO: een score van 0 – 4 op de PI-schaal 

Jonge mannen met een dergelijke score hebben gewoonlijk: 
• Een probleem met hun familie 
• Een laag zelfbeeld 
• Moeite om hun gevoelens te uiten en hebben vaak conflicten 
• Slechte eetgewoontes en te weinig beweging. Ze roken en/of gebruiken drugs 
• Nog steeds het gevoel dat ze een kleine jongen zijn, ook al hebben ze een 

volwassen lichaam. 

Deze jongens voelen zich machteloos en hebben geen controle over hun leven. Vaak voelen 
ze zich nutteloos, bereiken niets en denken dat niemand om hen geeft. Ze lopen het risico 
om depressief te worden, in de verkeerde groep te belanden en in de problemen te 
geraken. 
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Dit is het formulier van PI-Score Datum Opmerkingen
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