
 
 

 

Presentatie onderzoek 

Echtheid, weerbaarheid en vrijheid 
 

door Janine Hogendoorn 
 
 
De jeugd van tegenwoordig. Hoe vaak horen we wel niet een zin die zo begint. Zoals we vandaag met 
elkaar hier zitten, kunnen we allemaal deze zin wel aanvullen met iets wat wij typerend vinden voor 
de jeugd van nu. Maar in hoeverre zijn deze uitspraken op waarheid gebaseerd? Hoe leerzaam zou 
het zijn om 1.000 jongeren te kunnen bevragen over waar zij tegen aanlopen in hun leven? 
 
Dat is precies wat wij de eerste helft van 2017 hebben gedaan. In deze periode hebben we een breed, 
kwantitatief onderzoek uitgevoerd bij de volgende doelgroep:  
 
 Jongeren tussen de 16 en 23 jaar  

 met een Nederlandse achtergrond 
 en met een christelijke achtergrond 
 die in bezit zijn van de startkwalificaties van het hbo  

 en die geen opleiding hebben gevolgd aan de EH 
 

Het onderzoek bestond uit een online enquête met 60 stellingen. Deze enquête is verspreid met hulp 
van christelijke scholen en studentenverenigingen. Uiteindelijk hebben 964 jongeren het onderzoek 
volledig ingevuld. Ter illustratie zijn er daarnaast twaalf persoonlijke interviews afgenomen onder 
jongeren van verschillenden leeftijden en opleidingsniveaus.  
 
Hoe graag we dat ook zouden willen, er is vandaag niet voldoende tijd om het onderzoek volledig aan 
u te presenteren. Er is daarom een selectie gemaakt van een aantal conclusies en aanbevelingen die 
bij het thema van vandaag aansluiten. Dit betreft de thema’s: identiteit, weerbaarheid en 
toekomstperspectief.  
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Identiteit 
 
De doelgroep van dit onderzoek bevindt zich tussen 16 en 23 jaar. Deze leeftijdscategorie komt 
overeen met de leeftijdscategorie die gebruikt wordt voor de laatste fase van de pubertijd, de late 
adolescentie. Identiteitsvorming speelt in deze fase een belangrijke rol. Jongeren krijgen in deze fase 
een steeds duidelijker beeld van wie ze zijn. De volgende stellingen geven een beeld van in hoeverre 
jongeren zichzelf ontwikkeld hebben. Hoe kijken ze zich naar zichzelf? Durven ze zich te 
onderscheiden van hun omgeving? Dit zijn belangrijke stappen in het proces naar volwassen worden.  
 
Resultaten  
Uit het onderzoek blijkt dat veel jongeren worstelen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Slechts 
twee derde van de respondenten herkent zich in de stelling ‘ik ben blij met wie ik ben’. Dit beeld 
wordt bevestigd doordat 40% van de respondenten aangeeft vaak onzeker te zijn over zichzelf. Bij 
beide stellingen valt op dat vrouwen een slechter zelfbeeld hebben, zij geven minder vaak aan blij te 
zijn met wie ze zijn en zijn vaker onzeker over zichzelf in vergelijking met mannen.  
 
 

 

 
Het ontwikkelen van een identiteit kan een jongere niet alleen, een sociale context is onmisbaar om 
te leren welk gedrag gewenst is en wat de effecten van zijn of haar gedrag zijn. Echter, wanneer de 
jongere blijft zoeken naar bevestiging en zijn of haar gedrag blijft aanpassen aan dat van 
identificatiefiguren, zal hij of zij geen eigen identiteit ontwikkelen. Het is daarom ook van belang dat 
de jongeren eigen beslissingen maken en durven af te wijken van anderen. In hoeverre slagen 
jongeren er in om hun eigen keuzes te maken?  
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Ik ben vaak onzeker over mezelf

Ik ben blij met wie ik ben.

Totaal Vrouwen Mannen



 
 
 
 
 
 
 
 
Slechts 25% herkent zich in de stelling ‘ik heb geen last van keuzestress’, oftewel 75% van de 
jongeren herkent zich niet in deze stelling. 
Daarnaast hebben de jongeren moeite met het maken van eigen keuzes. 22% van de jongeren kiest 
vaak voor wat anderen ook kiezen en 27% laat zich vaak beïnvloeden door wat anderen doen. Slechts 
21% heeft geen advies nodig van anderen om een keuze te maken. Voor vrouwen liggen deze 
percentages hoger. Zij hebben vaker advies nodig, laten zich sterker bepalen door de keuzes van 
anderen en hebben meer last van keuzestress.  
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Weerbaarheid 
 
Een belangrijke factor in volwassen worden is weerbaarheid. Na een tijd van imitatie waarbij het 
voornamelijk belangrijk is dat een kind leert van het gedrag van anderen wordt het steeds 
belangrijker dat een jongere ook durft af te wijken van anderen, een eigen mening ontwikkelt en op 
komt voor zichzelf. Het is belangrijk dat een jongere leert om zich niet altijd aan te passen en 
bijvoorbeeld kritiek leert verdragen. Zo ontwikkelt een jongere uiteindelijk een autonome identiteit 
die weerbaar is tegen invloeden van buitenaf.  
 
Weerbaarheid kent een brede definitie. Binnen dit onderzoek wordt onder weerbaarheid  allereerst 
verstaan in hoeverre jongeren in staat zijn om op te komen voor zichzelf en hun eigen grenzen aan te 
geven. Ten tweede is er gekeken in hoeverre jongeren weerbaar zijn tegen externe factoren op hun 
zelfbeeld.  
 
Enquête 
De jongeren scoren relatief hoog op de stellingen vanuit de eerste categorie. Zo geeft 73% aan dat ze 
het aangeven als ze iets niet leuk vinden. 70% zegt hun eigen mening te geven, ook al weten ze dat 
anderen er anders over denken. Ongeveer twee derde geeft aan dat ze anderen kritiek durven geven 
en in de laatste stelling ‘Ik ga confrontaties liever uit de weg dan dat ik eerlijk zeg wat ik wil of vind’ 
herkent 34% zich.  
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De jongeren die vanuit deze stellingen niet weerbaar genoemd kunnen worden, vormen een 
minderheid. Desondanks vormen zij een groep van 25% tot 33% van de jongeren. Deze groep bestaat 
voornamelijk uit vrouwen. Hun resultaten verschillen tussen de 10% en 20% met die van vrouwen.  
 
Weerbaarheid in de zin van veerbaarheid blijkt een lastiger thema onder jongeren. Hierop scoren de 
jongeren significant minder goed. Zo geeft 29% aan gekwetst te zijn als ze kritiek krijgen. Bovendien 
zegt meer dan de helft van de jongeren dat ze minder over zichzelf voelen als iets hen niet lukt en 
slechts 43% kan zich snel over teleurstellingen heen zetten. Opnieuw scoren vrouwen minder goed 
op deze stellingen. Zij zijn sneller gekwetst, voelen sneller minder over zichzelf als iets hen niet lukt 
en zetten zich langzamer over teleurstellingen heen dan mannen. De resultaten verschillen tussen de 
10% en 15%.  
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Ik zet mij snel over teleurstellingen heen.

Als iets mij niet is gelukt, voel ik me minder over
mezelf.

Ik ben gekwetst als ik kritiek krijg

Totaal Vrouwen Mannen



 

 

Toekomst 
 
De ondervraagde jongeren zitten in een spannende fase van hun leven. Sommigen zitten in de laatste 
jaren van de middelbare school en anderen zijn misschien al aan een opleiding begonnen. Het is de 
tijd waarin belangrijke beslissingen voor de toekomst gemaakt moeten worden. Wat wil ik echt? 
Waar ben ik goed in? Waar wil ik aan bij dragen? In theorie ligt de wereld aan hun voeten, maar hoe 
ervaren de jongeren dit zelf? Hoe kijken zij naar de toekomst?   
 
Enquête 
De eerste stelling van dit subonderdeel is de stelling: ‘ik krijg erg positief naar de toekomst’. Twee 
derde van de respondenten herkent zich in deze stelling en geeft aan dat zij erg positief naar de 
toekomst kijken. Veruit de meerderheid kijkt dus er positief naar de toekomst. Desalniettemin 
herkent een derde van de jongeren zich niet in de stelling.   
 

 
 
 
Een veel minder rooskleurig beeld van de toekomstverwachtingen van jongeren illustreren de 
volgende stellingen. Meer dan de helft, 56% van de respondenten, geeft aan druk te ervaren om te 
slagen in het leven. Bovendien is 26% bang om te mislukken in het leven. Eén op de vier jongeren 
herkent zich dus in deze stelling.   
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 Ik ben bang om te mislukken in het
leven
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Kruisverbanden  
Doordat er verschillende subthema’s onderzocht zijn tijdens het onderzoek, geeft dit de kans om 
verschillende gebieden te vergelijken en mogelijk verbanden te zien. Zo viel een mogelijk verband op  
tussen de stellingen over toekomstperspectief en weerbaarheid.  
 
In onderstaande tabellen komt duidelijk naar voren dat jongeren  die het aangeven als ze iets niet 
leuk vinden en zich snel over teleurstellingen heen zetten, en in die zin ‘weerbaar’ genoemd kunnen 
worden, positiever naar de toekomst en minder bang zijn om te mislukken in het leven. Anderzijds 
lijkt het erop dat jongeren die het niet aangeven als ze iets niet leuk vinden en zich niet snel over 
teleurstellingen heen zetten, minder positief naar de toekomst kijken en banger zijn om te mislukken.  
 

 

 
 

 
Het is een overhaaste conclusie om te stellen dat de mate van weerbaarheid volledig beïnvloed hoe 
een jongere naar de toekomst kijkt of mogelijk andersom. Op basis van deze gegevens kunnen 
dergelijke conclusies niet getrokken worden. Desalniettemin bieden zij zeker grond voor nader 
onderzoek. Zouden jongeren die groeien in weerbaarheid, mogelijk positiever kijken naar hun eigen 
toekomst?  
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