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algemeNe INleIDINg
Op het moment waarop we dit boek aan het schrijven zijn, bezetten 
Spaanse jongeren al wekenlang het Puerta del Solplein in Madrid. 
Ze komen op straat voor een andere politiek, een andere wereld en 
bovenal jobs. Hun protest is begrijpelijk in een land waar vier van 
de tien jongeren geen uitzicht hebben op een werk. Deze jongeren 
komen echter ook op straat om aan te tonen dat ze wel degelijk iets 
in hun mars hebben. Hen wordt immers verweten dat ze verwend en 
lui zijn, bovendien zouden ze geen eigen mening hebben. De vraag 
die luidop klinkt is, ‘weten deze jongeren wel wat ze willen’? Volgens 
ons is het antwoord onomwonden ‘ja’. De jeugd van tegenwoordig is 
zich sterk bewust van het feit  dat het bestaande samenlevingsmodel 
zijn limieten heeft bereikt. De context waarin we leven, is fundamen-
teel veranderd. In onze volledig ‘vernetwerkte’ samenleving hebben 
gebeurtenissen ergens in de wereld haast onmiddellijk impact op de 
rest van de wereld. Denk hierbij maar aan de bankencrisis, maar ook 
recenter de nucleaire ramp in Fukushima, met onder meer de sluiting 
van kerncentrales in Duitsland tot gevolg. Deze crisissen herken je 
niet alleen aan een razendsnel domino-effect op de rest van de wereld. 
Ze leggen ook pijnlijk duidelijk het onvermogen van bestaande struc-
turen bloot om hier op een adequate wijze mee om te aan. Jongeren 
groeien op in een wereld waarin vrijwel alle dominante instituten en 
structuren (de overheid, het rechtssysteem, de economie, het onder-
wijs, de kerk) evenals de wijze waarop ze georganiseerd zijn, niet meer 
lijken te functioneren. De generatie die vandaag opstaat, wordt zowat 
verplicht tot een fundamenteel andere manier van samenleven. 

De jongeren die nu op de barricades staan, zijn de eerste lichting van 
een generatie die een duidelijke breuk met het verleden willen mar-
keren. Het feit dat ze er zijn, bewijst dat ze hun verantwoordelijkheid 
opnemen. Dat ze dat op een andere manier doen dan de huidige ge-
zagsdragers, is logisch: dit maakt nog maar eens duidelijk dat ze wel-
licht de voorhoede zijn van een fundamentele transitie. Hoe de samen-
leving er morgen zal uitzien, is vandaag nog niet duidelijk. Terwijl we 
erover spreken, zijn jongeren overal ter wereld bezig om daar elk op 
hun eigen manier vorm aan te geven. Feit is dat het bestaan van nieu-
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we media, veel sneller dan we voor mogelijk kunnen houden, fungeren 
als een accelerator voor deze beweging.

Met dit boek willen we ons steentje bijdragen aan het almaar vaker 
gepolariseerde maatschappelijke debat over de nieuwe generatie. We 
zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om de nieuwe generatie te 
leren begrijpen, omdat dat ook helpt om te begrijpen in welke richting 
onze samenleving evolueert. De wereld verandert niet alleen voor of 
door jongeren. Alle generaties maken er deel van uit, hebben invloed 
op de richting, maar zullen ook genoodzaakt zijn om hiermee om te 
gaan. Al gaat de beweging onherroepelijk door – als individu of orga-
nisatie heb je wel de kans om je hier actief op voor te bereiden. Luiste-
ren naar jongeren en kijken wat ze nodig hebben is daarvoor cruciaal. 
We willen in dit boek een aanzet geven voor deze intergenerationele 
dialoog. We beseffen dat we verre van volledig kunnen zijn en dat de 
snelheid van de veranderingen enorm is. Niettemin lijkt het ons waar-
devol om een aantal dingen op een rijtje te zetten. 

We hebben het boek opgebouwd uit twee delen. In een eerste deel kij-
ken we kritisch naar de heersende beeldvorming over ‘de jeugd van te-
genwoordig’. Om clichématig gedachtegoed aan de realiteit te kunnen 
toetsen, maakten we een selectie uit de enorme hoeveelheid bronnen 
die de afgelopen twee jaar over jongeren zijn verschenen. In veertien 
hoofdstukken willen we zo een aantal hardnekkige mythes onderzoe-
ken, modificeren of radicaal ontmaskeren. In het tweede deel van dit 
boek reflecteren we over wat dit betekent voor de verschillende plaat-
sen waar je jongeren tegenkomt. We kijken eerst naar de jongeren 
thuis: als aanvulling op het eerste deel zoomen we in op de impact 
van sociale media thuis en hoe je er als ouder mee kunt omgaan. In 
de volgende hoofdstukken focussen we achtereenvolgens op het on-
derwijs en wat jongeren daarvan verwachten en nodig hebben om tot 
slot dezelfde oefening te maken over jongeren op het werk. Zo formu-
leren we onze visie op enkele fundamentele kenmerken van de jonge-
ren vandaag en op hoe we thuis-, school- en werkomgevingen kunnen 
vormgeven om jongeren maximale ontwikkelingskansen te geven als 
actieve participanten in een constructieve samenleving. We hopen dat 
dit boek een aanzet kan zijn voor verder debat en reflectie. Omdat 
het werk nooit echt af kan of mag zijn, zetten we het gewoon verder 
op onze website www.dejeugdistegenwoordig.be. We rekenen op uw 
reacties en bijdragen!

Pedro de Bruyckere en Bert SmitS
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DEEl I 

is de jeugd 
tegenwoordig….?
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deel i  –  is de jeugd tegenwoordig…?

INleIDINg 

Generatie Y wordt ouder. Sommigen studeren nog, de meesten wer-
ken en ondertussen kreeg de eerste Generatie Einsteiners zelf kinde-
ren. Weer een nieuwe generatie jongeren zit in de schoolbanken. De 
jury beraadt zich nog over een passende naam voor deze generatie… Is 
het Generatie Z? Het lijkt een logische naam, alhoewel we hem niet 
zo inspirerend vinden. Anderzijds, Generatie Y blonk ook al niet uit 
in originaliteit. Y kwam er, omdat deze ‘Generation X’ opvolgde, ge-
noemd naar een groep jongeren in het boek van Douglas Coupland. 
Verder kwamen we de voorbije jaren nog de suggesties Generatie Alp-
ha, de M-Generatie en Generatie XD tegen om de nieuwste generatie 
jongeren te beschrijven.

Voor ons lijkt Millennials als naam nog het best geschikt om de huidige 
groep tieners te beschrijven. Soms wordt deze naam ook nog als syno-
niem voor Generatie Y gebruikt, maar de meeste bronnen gebruiken 
Millennials om de jongeren te beschrijven die inderdaad adolescent 
werden bij het begin van de millenniumwissel. Over deze jongeren 
verschijnen er ontzettend veel onderzoeken, boeken en artikels. Deze 
documenten en observaties vormen de basis voor heel wat – soms ver-
regaande – meningen en conclusies over ‘de jeugd van tegenwoordig’. 

Dit eerste deel heeft wel wat van een patchwork: het zal je als lezer 
opvallen dat de tekst varieert van onderzoeksjournalistiek over anek-
dotiek tot humoristische of treffende faits divers. Deze vormelijke he-
terogeniteit sluit aan bij ons streven om een caleidoscopisch beeld van 
de ‘jeugd van tegenwoordig’, ‘de tegenwoordige jeugd’ te schetsen – of 
liever: van de heersende beeldvorming over verschillende aspecten in 
de verschijning en de gedragingen van de Millennials. We willen hier-
toe kritisch kijken naar verschillende uitspraken en populaire ideeën 
in ons bronnenmateriaal. Het gaat dan over antwoorden op vragen zo-
als: Zijn jongeren vandaag sociaal of eerder eenzaam? Zijn ze opper-
vlakkiger of slimmer en sneller dan vorige generaties? Zijn ze grenze-
loos of eerder braaf? Lui of juist ambitieus? Het is onze bedoeling een 
genuanceerd en vaak erg verrassend antwoord te geven op dit soort 
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vragen, en een tegengewicht te bieden voor vooroordelen of veralge-
menende uitspraken in de beeldvorming over jongeren. We willen de 
luis in de pels zijn van die volwassenen die claimen de jongeren perfect 
te kennen – beter dan de jongeren zelf. 

De onderwerpen die we in dit eerste deel – soms vluchtig, soms meer 
diepgaand – aanraken, zijn erg uiteenlopend: van Google tot God, van 
mama’s in het pashokje tot tieners tussen de lakens, van hackers met 
een hart tot hashtags met lef. Toch vinden ze een grote gemene de-
ler in ons streven om gangbare opvattingen of verwachte bevindingen 
tegen de haren in te strijken. We laten uitspraken van jongeren en 
cijfermateriaal uit onderzoeken en bevragingen voor zich spreken en 
trachten om (voornamelijk negatieve) projecties vanuit het gedachte-
goed van ‘vorige jonge generaties’ – inclusief de onze – te verhinderen. 
Zo wordt bij herhaling duidelijk hoeveel van het afwijkende gedrag 
dat de auteurs aan de huidige generatie jongeren toeschrijven, je kunt 
verklaren door vroegere, al langer geleden aangetoonde ontwikkelin-
gen in de psychologie.  

We baseren ons hiervoor op tientallen onderzoeksrapporten die we de 
voorbije jaren hebben verzameld, aangevuld met eigen onderzoek en 
zeer recente data die het onderzoeksbureau Trendwolves ons bezorgde 
rond het mediagebruik van jongeren in Vlaanderen en Nederland. 
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Is De jeUgD  
vaN tegeNwOOrDIg 40?

Mijn grootvader draagt al twintig jaar jeans. Hij is nu 75 en ik weet nog 
goed hoe hij voor de eerste keer een jeansbroek kocht. Ik geef les aan de 
hogeschool en de studenten vragen zich waarschijnlijk af hoeveel van 
dezelfde zwarte jeansbroeken ik heb. Dit was nog niet zo lang geleden 
ondenkbaar. We leefden in een wereld met andere sociale codes. Onder-
tussen staat mijn opa er al lang niet meer bij stil. 

We leven in een jongerenwereld. Niet zozeer omdat er vandaag op-
eens veel meer jongeren zouden zijn, maar wel omdat iedereen jong 
wil zijn. We vroegen aan een groep van 500 studenten van achttien 
en negentien jaar hoeveel van hen al kleren uitwisselden met een van 
hun ouders. Zowat alle meisjes zeiden ja. De jongens keken wat raar 
op, maar hun vrouwelijke collega’s vonden klerenruil helemaal niet 
iets bijzonders: ouders dragen ondertussen vaak dezelfde kledij als hun 
kinderen en dat maakt kleren ruilen makkelijk. 

Mogen we je voorstellen: de kidult, de jongere van veertig: pa en ma 
willen jong blijven. Ze luisteren naar dezelfde muziek als hun kinderen. 
Ze willen nog naar dezelfde rockconcerten gaan als vroeger en zoon- of 
dochterlief gaat mee. Op Pinkpop of Rock Werchter zie je ondertus-
sen muziekfans van alle leeftijden.  De jonge rockliefhebber hoeft niet 
per se constant bij pa of ma te blijven hangen – ben je gek: de ouders 
kamperen op de luxecamping (inclusief jacuzzi op Werchter!), zoon of 
dochter in een tentje met vrienden. Soms eens samen eten – dat kan 
perfect. Een van de jongeren die we interviewden voor dit boek zei al 
lachend: ‘Handig toch, de bank is altijd mee.’ Maar dit alles beperkt 
zich niet enkel tot concerten.  Pa speelt op de wii net zoals de meeste 
volwassenen, zelfs de drukbezette bedrijfsleiders. De gemiddelde leef-
tijd van een FarmVille-speelster is 43. Vader en zoon (en misschien ma 
of zus ook) kijken samen naar Top Gear, het programma voor boys over 
toys.  Je zit op de trein en iedereen, jong en oud, heeft een mp3-speler. 
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Je kunt deze ontwikkeling negatief bekijken. Oud worden kan niet 
meer, het is het nieuwe taboe. ‘Je wordt ouder, pa’, maar je geeft het 
vooral niet toe. Hoe kan een jongere zich nog afzetten tegen een vader 
die misschien niet zijn vriend is – het blijft je pa – maar die wel inte-
resses en hobby’s deelt? Misschien kan zoonlief een witte Metallica 
T-shirt dragen en pa een zwarte. Het verschil is niet groot, maar we 
zullen later in het boek bespreken dat dit ook niet altijd nodig is. Het 
populaire beeld van een rebellerende jeugd is ondertussen misschien 
achterhaald.

HOe OUD zIjN De jONgereN?
Als we naar de vele onderzoeken kijken die gepubliceerd worden over 
jongeren, heerst over deze vraag zelden eenduidigheid. Onderzoeken 
over jongeren kunnen zowel gaan over tieners als over achttienplus-
sers tot zelfs jonge dertigers. Nu veel jongeren vaak langer studeren 
en na hun studies terug in het ouderlijk huis gaan wonen, lijken ze in-
derdaad langer ‘jong’ te zijn. Volwassenheid, het einde van ‘jong’-zijn, 
wordt vaak omschreven als ‘verantwoordelijkheid opnemen voor je 
eigen leven’. Dit is in theorie een mooie definitie, maar in de praktijk 
nog moeilijk te toe te passen. Is een werkende jongere die thuis woont 
in ‘hotel mama’, waar nog steeds de was en de plas gedaan wordt, al 
zelf verantwoordelijk? 

In dit boek gebruiken we vaak de ruime afbakening, van elf jaar tot 
28-29 jaar. Hoewel deze leeftijden behoorlijk arbitrair lijken, zijn ze 
zeker te verdedigen. Als startdatum nemen we de gemiddelde leeftijd 
waarop bij jongeren de lichamelijke veranderingen van de puberteit 
beginnen en als einddatum de leeftijd waarop iemand gemiddeld voor 
de eerste keer een kind krijgt. Dit is 29 in Nederland en ietsje jonger 
in Vlaanderen. Hiermee bedoelen we uiteraard niet dat iemand zon-
der kinderen nooit volwassen wordt, evenmin dat iemand die wel kin-
deren heeft per definitie volwassen is. Met elf jaar zitten we nog een 
stuk in de leeftijdsgroep die steeds vaker ‘de tweens’ genoemd wordt, 
een term van marketingjongens om de groep jongeren te omschrijven 
die ‘in between’ zijn. Ze zijn geen kinderen meer, maar ook nog geen 
echte adolescenten. De leeftijdsgrenzen van tweens zijn meestal van 
negen tot twaalf jaar. Je zou het kunnen samenvatten als volgt: tween 
meisjes zijn te oud voor toys, maar te jong voor boys. De oudsten uit 
de groep die we beschrijven, zijn de jongeren die het eerst de namen 
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Generation Y of Generatie Einstein droegen. Ze zijn nu al een tijdje 
aan het werk en hebben zelf al vaak een eerste kind. Natuurlijk zijn er 
tussen de jongste en oudste jongeren die we beschrijven zeer veel ver-
schillen. Wanneer nodig zullen we aangeven over welke leeftijdsgroep 
we het precies hebben.

eeN vOlwasseNe vaN twaalf
Terwijl de ouderen zich steeds vaker jong gedragen, lijken jongeren 
zich meer en meer als volwassene te gedragen. Soms verwachten we 
dit zelfs gewoon van hen. Dit uit zich op zeer veel verschillende terrei-
nen. We sommen er graag een paar op:
•	 Kledij: zeker meisjes, maar ook jongens, kopiëren de kledij en de 

moves van de idolen die ze zien op televisie. In Engeland is er on-
dertussen een hele beweging van verontruste ouders ontstaan die de 
mogelijke seksualisering van de leefwereld van jongeren en kinde-
ren aan de kaak willen stellen. In onze bespreking van jongeren en 
relaties komen we hier nog op terug.

•	 Werk: de kinderarbeid is ongemerkt jaren geleden terug ingevoerd. 
Waar het op het einde van de negentiende eeuw als een vorm van 
beschaving gold dat kinderen niet meer mochten werken, is er nu 
in westerse landen een heel ander discours. Al van twaalf jaar zie je 
jongeren baantjes aannemen om wat bij te verdienen. Dat werk kan 
inhouden dat je in de zetel zit met een zak chips, ook wel bekend 
onder de naam babysitten – maar het is een vorm van arbeid. De 
argumenten die pleiten voor  werkende jongeren zijn nu dat je op 
die manier jongeren meer verantwoordelijkheid bijbrengt, ze leert 
omgaan met geld, dat ze zo hun eigen luxes betalen.

•	 Toponderhandelaar: een op drie kinderen komt uit een gescheiden 
relatie. Dit heeft zo zijn gevolgen. Kinderen leren al vrij jong te on-
derhandelen met beide ouders samen of apart over hun eigen leven. 

•	 Fuiven: ze zijn al een hele tijd een groot succes in Nederland, Fris-
fuiven voor tweens, jongeren tussen kind en adolescent. Er mogen 
geen jongeren binnen ouder dan vijftien of jonger dan twaalf, er 
wordt geen alcohol geschonken. Er wordt wel meer dan behoorlijk 
gefeest. In Vlaanderen probeert men met dit concept intussen ook 
voet aan grond te krijgen, voorlopig met wisselend succes.

Onderhuids bij verschillende van deze evoluties zit de verwachting dat 
kinderen en jongeren toenemend verantwoordelijkheid moeten opne-
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men. Dit is zeker ook in het onderwijs het geval. Door de individuali-
sering in het onderwijs doorlopen kinderen en jongeren steeds vaker 
een individueel studietraject. Als gevolg hiervan moeten ze meer en 
meer zelf plannen, regelen en zelfstandig werken. Onderwijsvernieu-
wers argumenteren soms dat de huidige generatie jongeren zelf vraagt 
om een stijgende verantwoordelijkheid over zichzelf. Dit zou best wel 
eens een kip of ei-verhaal kunnen zijn. Misschien zijn de jongeren net 
meer zelfstandig omdat wij het steeds meer van hen verwachten? We 
gaan op deze dynamiek veel uitgebreider in in het tweede deel, in het 
hoofdstuk over jongeren in de klas.

Maar weet je, ondanks dit alles, zou het best weleens kunnen dat kin-
deren en jongeren toch niet echt veranderd zijn…
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Is De jeUgD vaN tegeN-
wOOrDIg aNDers?

Door de snelle technologische en maatschappelijke veranderingen die 
we de voorbije decennia gekend hebben, lijkt iedereen ervan overtuigd 
dat jongeren vandaag anders zijn dan vroeger. Is dat wel zo? Als de 
grens tussen jongeren en ouderen vervaagt, zoals we hierboven be-
schreven, bestaan de jongeren vandaag dan nog wel?

bestaat De jONgere?
Nee, natuurlijk niet. Dé jongere bestaat niet. Iedereen is anders, dus 
alle jongeren  verschillen van elkaar en willen als uniek persoon be-
naderd worden. Kijk maar naar eender welk boek van de voorbije ja-
ren over Generatie Y, Millennials, GenY of welke benaming je graag 
wilt gebruiken. Elke auteur zal wel ergens vermelden: jongeren zijn 
een heterogene groep. We beschrijven allemaal meestal een gemid-
delde jongere, die in de praktijk niet bestaat, een soort van grootste 
gemene deler. Tegelijk is het opvallend dat je die grote gemene deler 
toch vrij vaak tegenkomt op straat of ontmoet in de klas of op het 
werk. Heel wat overeenkomsten kenmerken een generatie,  zowel wat 
betreft gedrag, als normen en waarden. Zo gebruiken heel wat jon-
geren Messenger, velen onder hen willen een smartphone, zijn voor 
of tegen Lady Gaga en een overgrote meerderheid heeft als grootste 
wens gelukkig zijn. In dit boek zullen we noodgedwongen vaak over 
‘de jongere’ spreken, maar waar we kunnen, zullen we nuanceren vol-
gens deelgroepen. 

bestaaN jONgereN?
Stel je voor dat je de stelling verdedigt: jongeren bestaan niet. Ze ver-
schillen dan in niets met de volwassenen en kinderen die je kent. Ze 
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zijn geen andere generatie dan de vorige. Ze reageren zoals de meeste 
andere mensen op situaties die ze tegenkomen. Kort samengevat: ze 
zijn gewoon. Als dat zou kloppen, dan moet dit wel een zeer dun boek-
je worden… Nochtans is het antwoord op de vraag of jongeren bestaan 
niet noodzakelijk nee. Het lijkt voor iedereen zo evident dat de huidige 
generatie jongeren anders is dan de vorige. En ja, we kunnen je nu al 
geruststellen, ze zijn anders. De reden is simpel: de wereld nu is niet 
dezelfde als deze van pakweg tien, twintig of dertig jaar geleden. Maar 
als we de jongeren van vandaag vergelijken met de hedendaagse versie 
van hun ouders, zijn er dan nog veel verschillen merkbaar? Op deze 
vraag is het al moeilijker om zomaar ja te antwoorden. Dat ligt niet 
noodzakelijk aan de jongeren, maar wel aan hun ouders en grootou-
ders, want voor hen is de wereld ook veranderd.

jONg zIjN IN eeN aNDere werelD
Toen Paul gisteren zijn zoontje Frederik van vier jaar en een half in bed 
stopte, liet hij hem kiezen. Ofwel mocht hij naar een filmpje kijken op 
YouTube via zijn telefoon, ofwel zou hij voorlezen uit een sprookjesboek. 
Frederik koos het laatste. Begrijp het niet verkeerd, Frederik vraagt soms 
zelf naar papa’s telefoon om een tekenfilm te bekijken, vooral als ze er-
gens te lang aan tafel moeten blijven zitten. Maar het aloude sprookjes-
boek blijft boeien, en neem het gerust maar aan, dat zal nog lang zo zijn. 

De radio verdrong niet de krant, de televisie niet de radio, internet 
niet de televisie. Ok, dat laatste is misschien een punt van discussie, 
maar goede verhalen blijven belangrijk en blijven boeien, kinderen 
blijven ervan genieten. Misschien lezen we de volgende keer een ver-
haal voor met een e-reader of een tablet in plaats van een papieren 
versie, maar het verschil zit slechts in de drager, de inhoud: het verhaal 
zelf blijft overeind.

De wereld is veranderd, maar voor kinderen en jongeren zijn er ook 
een heleboel dingen gelijk gebleven. De puberteit start nog steeds met 
hormonen die raar beginnen doen, al gebeurt dit bij jongens en meis-
jes ondertussen ietsje vroeger. De lichaamsveranderingen en nieuwe 
denkmogelijkheden die ze in de adolescentie krijgen, zorgen nog 
steeds voor de nodige gevoelens van onzekerheid. De jongeren worden 
nog steeds verliefd en de meesten onder hen zullen in hun adolescentie 
trouwens ook voor de eerste keer in de liefde teleurgesteld worden. Al 
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zal de eerste liefdesbreuk misschien nu via sms komen, of nog erger, 
via een aanpassing van hun relatiestatus op Facebook, de pijn is nog 
steeds dezelfde – neem dat maar aan.
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