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In het kader van de Gestructureerde Dialoog zijn 
jongeren via het panelonderzoek geënquêteerd over 
hoe zij in de samenleving staan. De Gestructureerde 
Dialoog is een doorlopend proces waarbij jongeren 
en beleidsmakers in heel Europa kijken naar wat goed 
werkend jeugdbeleid oplevert. Ze moesten antwoord 
geven op vragen als waar ze zich zorgen over maken in 
de maatschappij, welke competenties ze nodig hebben 
om zich staande te houden en hoe ze anderen daarbij 
kunnen helpen. 

In het onderzoek is ervoor gekozen om de vragen 
te koppelen aan een sterke punten methode die NJR 
de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, bekend onder 
de naam HappyCode. De HappyCode beschrijft waar 
iemand goed in is. Iemand’s unieke code geeft houvast 

bij het maken van keuzes. Dat biedt de mogelijkheid 
dingen te doen die iemand van nature liggen en daar 
worden mensen gelukkig (happy) van.

Bij de ontwikkeling van de HappyCode methode is 
gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek 
naar geluk en welzijn; bijvoorbeeld de positieve 
psychologie en Gallup’s Strengthsfinder, daarnaast is 
uit jarenlange praktijkervaring geput. Het afgelopen 
jaar is het spel uitvoerig getest binnen diverse NJR 
projecten. Tienduizenden jongeren hebben inmiddels 
hun HappyCode ontcijferd. Daarnaast hebben 659 
jongeren via dit onderzoek hun HappyCode ontdekt. 
Daardoor geeft dit onderzoek een cijfermatig beeld van 
waar jongeren vinden dat zij goed in zijn.

Het onderzoek is gebaseerd op 659 respondenten. 
De gemiddelde leeftijd van de jongeren is 16 jaar. De 
onderzochte groep bestaat uit 56% meisjes en 44% 
jongens. Van de onderzochte jongeren volgt 36% het 
vmbo, 12% het mbo, 16% de havo, 34% het vwo en van 
2% is de opleiding onbekend. 

Bijna acht op de tien jongeren (78%) heeft ouders 
die beiden in Nederland zijn geboren. Onder de 
respondenten heeft 22% één of twee ouders die in het 
buitenland zijn geboren. De meeste jongeren uit die 
groep (17% van alle ondervraagde jongeren) hebben 
één of twee ouders uit een niet-westers land. 

INLEIDING
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KENMERKEN VAN DE 
ONDERZOCHTE GROEP

“Niet iedereen op deze wereld heeft de 
kans om zichzelf zo goed mogelijk te 

ontwikkelen. Een grote oorzaak hiervan 
is armoede en ik weet niet echt hoe we 

dat helemaal uit de wereld zouden 
kunnen helpen.”(jongen, 16)

“

“
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Het begin van de vragenlijst bestond uit twintig 
stellingen waar jongeren een waardering aan moesten 
geven. Daarin ging het over waar jongeren vinden dat 
ze aanleg voor hebben, wat hun sterke punten zijn. 
De stellingen zijn afkomstig uit de NJR HappyCode 
methode. 

De twintig stellingen waren gekoppeld aan twintig 
rollen (tabel 3). Bij die rollen horen eigenschappen, 
competenties en het effect dat je op anderen hebt. 
Bij de stelling ‘Ik vind het geweldig om nieuwe 
plannen en ideeën te bedenken’ hoort bijvoorbeeld 
de rol ‘bedenker’, de eigenschap ‘Jij bent creatief’, de 
competentie ‘nieuwe dingen bedenken’ en het effect 
op anderen ‘Ik laat anderen verrassende mogelijkheden  
zien’. 

Overigens kregen de jongeren bij de vraag  
om een waardering te geven aan de stellingen,  
nog niet te zien welke rollen en eigenschappen  
daarbij horen. Hieronder volgt een beschrijving  
van de waardering die jongeren hebben gegeven aan  
de verschillende stellingen. De stelling waar de  
meeste jongeren zich perfect in konden vinden,  
luidde ‘Ik wil heel graag winnen’ (tabel 1). Drie op 

de tien jongeren vonden dat deze stelling hen  
perfect beschrijft. Bij deze jongeren past de rol van 
‘uitdager’. 
 
De stelling die ook hoog scoorde, luidde ‘Ik vind de 
toekomst interessant en stel me vaak voor hoe dingen 
dan zullen zijn’. Ruim een kwart (26%) vond dat deze 
stelling hen perfect beschrijft. Bij deze jongeren past de 
rol van ‘visionair’. 

De derde goed scorende stelling, luidde ‘Ik wil 
precies begrijpen hoe dingen zitten’. Ruim twee op 
de tien jongeren (22%) vonden dat deze stelling hen 
perfect beschrijft. Bij deze jongeren past de rol van 
‘onderzoeker’. 

De vierde stelling die jongeren erg waardeerden,  
luidde ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan 
doen’. Ruim twee op de tien jongeren (21%) vonden 
dat deze stelling hen perfect beschrijft. Deze jongeren 
kunnen zich een ‘vereniger’ noemen. 

De rollen ‘verbinder’(32%), ‘verteller’(25%), ‘doorzetter’ 
(24%) en ‘planner’(24%) vonden de meeste jongeren 
nauwelijks of slecht bij hen passen. 

JONGEREN BENOEMEN 
HUN STERKE PUNTEN 

TABEL 1
Waardering van de twintig stellingen. 

Rol Stelling I Beschrijft 
mij perfect

II Beschrijft mij 
goed of perfect

III Beschrijft mij 
slecht of nauwelijks

uitdager Ik wil heel graag winnen 30% 60% 17%

visionair Ik vind de toekomst interessant en stel 
me vaak voor hoe dingen dan zullen zijn 

26% 67% 9%

onderzoeker Ik wil precies begrijpen hoe dingen zitten 22% 56% 13%

vereniger Ik vind het belangrijk dat iedereen mee 
kan doen 

21% 60% 11%

beheerder Ik doe de dingen die nodig zijn, mensen 
kunnen vaak op mij rekenen 

20% 64% 8%

netwerker Ik leg meestal makkelijk contact met 
anderen, ze willen graag met mij praten  

19% 52% 15%

doorzetter Ik vind het heerlijk om dingen te doen, 
van niets doen word ik onrustig 

19% 45% 24%

gangmaker Ik wil liever niet te lang nadenken, maar 
gewoon doen

17% 48% 16%

organisator Ik kan goed organiseren en zie al  voor 
me hoe het kan worden

17% 50% 19%

verteller Ik geniet ervan om te vertellen 16% 43% 25%

verkenner Ik leer graag nieuwe dingen en  wil er dan 
ook veel over weten

16% 54% 10%

inspirator Ik ben super enthousiast en dat straal ik 
vaak uit 

16% 44% 19%

motivator Ik zie vaak waar mensen goed in zijn en 
vind het leuk om ze aan te moedigen  

14% 50% 16%

leider In een groep neem ik vaak de beslissingen, 
want ik weet waar ik naartoe wil

14% 41% 23%

aanvoeler Ik voel meestal precies wat anderen 
voelen 

14% 46% 23%

bewaker Ik denk meestal goed na over voor- en 
nadelen, voordat ik beslis 

13% 46% 21%

planner Als ik iets moet doen, dan bereid ik het 
voor en zorg dat ik overzicht heb  

12% 41% 24%

bedenker Ik vind het geweldig om nieuwe plannen 
en ideeën te bedenken

12% 46% 12%

strateeg Ik overzie vaak meteen wat de gevolgen 
van iets zijn en hoe je daar rekening mee 
kan houden

10% 45% 17%

verbinder Ik voel mij verbonden met anderen en 
geloof dat alles met elkaar te maken 
heeft 

9% 30% 32%

“Door mijn idealisme blijf ik 
hoop houden dat alles op zijn 

pootjes terecht zal komen.”
(jongen, 16)

“

“

Tabel 1. Waardering van de twintig stellingen 
 I Cijfers geven weer welke perfect passen
II Cijfers laten zien welke goed of perfect passen  
III Cijfers laten zien welke slecht of nauwelijks passen
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We gaven de jongeren de opdracht om uit de stellingen 
die zij de meeste punten hadden gegeven drie te kiezen 
die zij het meest bij henzelf vonden passen.

Elke eigenschap in de HappyCode methode valt in 
één van vier categorieën, die een eigenschap globaal 
beschrijft, namelijk de categorieën: 
1. nieuwsgierig
2. praktisch
3. sociaal
4. ambitieus
De eigenschap ‘jij bent creatief’ valt bijvoorbeeld in 
de categorie ‘nieuwsgierig’. Na het indelen van de 
antwoorden ‘perfect’ en ‘goed’ in deze categorieën, 
werd duidelijk dat de meeste jongeren vinden dat de 
stellingen in de categorie ‘ambitieus’, het beste bij hen 
passen. Ze kiezen het minst voor stellingen die in de 
categorie ‘sociaal’ vallen. 

Als we alle sterke punten die jongeren hebben gekozen, 
bij elkaar optellen, wordt duidelijk dat de meeste sterke 
punten van jongeren onder het type ‘ambitieus’ vallen 
(tabel 2). Jongeren kozen het minst vaak voor de sterke 
punten die onder het type ‘sociaal’ vallen. 

Tabel 2. Sterke punten ingedeeld naar typering

Na het invullen van de stellingen die jongeren het 
beste bij hen vonden passen, moesten ze vervolgens 
in een lijst (tabel 3) de nummers omcirkelen die ze 
ervoor hadden genoteerd. Op dat moment kregen de 
jongeren wel te zien welke rollen en eigenschappen bij 
de stellingen horden.

Het waarderen van de stellingen zou het voor jongeren 
makkelijk moeten maken om te weten welke sterke 
punten bij hun passen. De jongeren werden in de 
gelegenheid gesteld om hun sterke punten aan 
te passen, omdat het kan gebeuren dat ze via de 
stellingen uitkomen op een sterk punt dat toch niet 
helemaal bij hen past. In dat geval konden jongeren in 
de daaropvolgende vraag aangeven wat zij zelf wel het 
beste vonden passen.  

Bij de meerderheid van de jongeren (85%) kwamen de 
uiteindelijk gekozen sterke punten niet volledig overeen 
met de sterke punten die ze uit de stellingen hadden 
gekozen. Een klein deel van de jongeren (11%) van de 
jongeren heeft zijn keuze niet aangepast; met andere 
woorden, bij deze jongeren kwamen de gekozen sterke 
punten precies overeen met de sterke punten die ze op 
basis van de stellingen gekozen hadden.

Als we de totale groep jongeren bekijken, blijken de 
door hen gecorrigeerde sterke punten toch redelijk 
overeen te komen. De rol van ‘visionair’, ‘onderzoeker’ 
en ‘vereniger’ staan nog steeds in de top 4.

TABEL 3
Sterke punten lijst met uitleg

Rol Eigenschap Waar je goed in bent Hoe je anderen verder helpt

1. Bedenker Jij bent creatief. Je kunt altijd weer iets nieuws 
bedenken. 

Zo laat je anderen verrassende 
mogelijkheden zien.

2. Visionair Jij bent idealistisch. Je kunt beschrijven hoe de 
toekomst moet zijn. 

Zo geef je anderen iets om naar 
toe te werken.

3. Verkenner Jij bent 
nieuwsgierig. 

Je kunt oneindig veel 
informatie verzamelen. 

Zo help je anderen aan nuttige 
kennis.

4. Onderzoeker Jij bent slim. Je kunt je ergens in verdiepen 
en het dan begrijpen. 

Zo geef je anderen inzicht.

5. Strateeg Jij bent scherp. Je kunt bedenken hoe een doel 
het beste bereikt wordt. 

Zo help je anderen aan een 
slimme aanpak.

6. Doorzetter Jij bent 
ondernemend. 

Je kunt alles aan en geeft niet 
op. 

Zo stimuleer je anderen om ook 
tot het uiterste te gaan.

7. Planner Jij bent geordend. Je kunt voorzien welke dingen 
wanneer moeten gebeuren. 

Zo geef je anderen houvast.

8. Bewaker Jij bent nuchter. Je kunt risico’s en kansen 
inschatten. 

Zo help je anderen om goede 
keuzes te maken.

9. Organisator Jij bent grondig. Je kunt alles overzien en 
regelen. 

Zo zorg je dat iedereen zijn taak 
doet.

10. Beheerder Jij bent 
betrouwbaar. 

Je kunt zien wat nodig is en 
zorgen dat het gebeurt. 

Zo weten anderen dat het nooit 
mis kan gaan.

11. Verbinder Jij bent wijs. Je kunt zien wat mensen met 
elkaar gemeen hebben. 

Zo help je anderen om verbanden 
te zien.

12. Vereniger Jij bent open. Je kunt mensen accepteren 
zoals ze zijn. 

Zo voelen ze zich betrokken bij de 
groep.

13. Aanvoeler Jij bent sympathiek. Je kunt je goed inleven in 
mensen.

Zo voelen ze zich begrepen.

14. Motivator Jij bent betrokken. Je kunt zorgen dat mensen het 
beste uit zichzelf halen. 

Zo krijgen ze zelfvertrouwen.

15. Inspirator Jij bent positief. Je kunt het leven heel 
optimistisch zien. 

Zo krijgen anderen er ook zin in.

16. Leider Jij bent 
zelfverzekerd. 

Je kunt goed de leiding nemen. Zo geef je anderen duidelijkheid.

17. Uitdager Jij bent moedig. Je kunt helemaal voor de winst 
gaan. 

Zo daag je anderen uit om 
zichzelf te overtreffen.

18. Verteller Jij bent gevat. Je kunt meeslepende verhalen 
vertellen. 

Zo trek je de aandacht van 
anderen.

19. Gangmaker Jij bent stoer. Je kunt er gewoon voor gaan. Zo breng je ook anderen in 
beweging.

20. Netwerker Jij bent charmant. Je kunt mensen voor je 
winnen. 

Zo zorg je dat anderen graag iets 
voor je doen.

30%19%

22%
29% Ambitieus

Nieuwsgierig

Practisch

Sociaal

“Ik kijk positief tegen de 
toekomst aan en ik neem 

anderen hierin mee; 
tenminste dat probeer ik.”

(meisje, 16)

“

“
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Nadat de jongeren zich verdiept hadden in wat hun 
sterke punten zijn, moesten ze nadenken over waar 
ze deze sterke punten wel eens gebruiken, waar ze die 
zouden kunnen en willen ontwikkelen. Verder moesten 
ze aangeven of de sterke punten die ze hebben 
aangekruist hen helpen bij moeilijke situaties in hun 
leven. Als laatste moesten ze een waardering geven 
aan veertig verschillende waarden, zoals bijvoorbeeld 
vrijheid of veiligheid. 

Waar jongeren hun sterke punten 
wel eens gebruiken
De meeste jongeren gebruiken hun sterke punten wel 
eens in hun vriendenkring (81%). Vooral meisjes, hoger 
opgeleide jongeren en jongeren van Nederlandse 
ouders gaven dat antwoord (tabel A in bijlage 2). 
Achtereenvolgens noemden jongeren hun gezin 
(73%), hun school (65%), hun familie (64%) en hun 
schoolgenoten (62%). Hoger opgeleide jongeren gaven 
significant vaker aan dat ze hun sterke punten op school 
en onder schoolgenoten gebruiken. Gebruik van sterke 
punten onder schoolgenoten is ook wat de oudere 
jongeren (van 16 jaar en ouder) vaker als antwoord 
gaven. Het minst gebruiken jongeren hun sterke punten 
bij vrijwilligerswerk (8%) en hun hobbyvereniging (16%).
 

Plekken waar jongeren hun sterke 
punten zouden kunnen ontwikkelen 
en in hoeverre dat ook echt gebeurt
Jongeren konden aangeven in hoeverre zij hun sterke 
punten ontwikkelen op de eerder genoemde plekken. 
Daarbij blijkt hun vriendenkring een plek te zijn waar 
ze hun sterke punten het meest ontwikkelen (74%) 
(tabel B in bijlage 2). Op de tweede plaats noemden  
ze hun gezin (66%) en op de derde plaats noemden 
ze school (60%). Vooral jongere jongeren (15 jaar en 
jonger) noemden het gezin als plek waar ze hun sterke 
punten veel ontwikkelen. 

Plekken waar ze hun sterke punten het minst 
ontwikkelen zijn in de straat of buurt (40%), de wereld 
(41%) en vrijwilligerswerk (45%). 

Waar jongeren hun sterke punten 
nog meer willen ontwikkelen 
Jongeren gaven aan dat ze hun sterke punten nog meer 
willen ontwikkelen in hun vriendenkring (25%), op 
school (24%), in hun gezin (24%), in hun familie (22%) 
en onder hun schoolgenoten (20%) (tabel 4). Het gezin 
werd significant vaker door lager opgeleide jongeren 
genoemd.

GEBRUIK VAN 
STERKE PUNTEN We vroegen de jongeren verder naar een eventuele 

kwetsbare (thuis)situatie. Daarbij kwam naar voren dat 
één op de vijf jongeren gescheiden ouders heeft (tabel 
C in bijlage 2). Eén op de tien heeft problemen thuis. 
9% van de jongeren geeft aan psychische problemen te 
hebben. Een even grote groep heeft ouders zonder werk 
(9%). Bij 34% van de jongeren is er geen sprake van een 
kwetsbare thuissituatie. Verderop in het verslag stellen 
we deze vraag weer, maar dan voor de (thuis)situatie van 
hun vrienden.

Vervolgens moesten de jongeren bij elk van hun drie 
sterke punten die ze hadden aangekruist, aangeven of 
die hen helpen bij moeilijke situaties in hun leven. Het 
zou te ver voeren om alle twintig punten hier weer te 
geven. Niet alle antwoorden gingen duidelijk in op de 
vraag hoe bepaalde competenties helpen in moeilijke 
situaties, daarom geven de punten hieronder een 
selectie weer van hun belangrijkste opmerkingen. De 
opmerkingen geven tevens een antwoord op een vraag 
uit de Gestructureerde Dialoog waarbij wordt gevraagd 
naar welke competenties kunnen helpen bij moeilijke 
situaties.

Bij problemen kan ik snel een 
oplossing bedenken en ik vind

 het leuk om creatief te denken.”
(meisje, 15)

“

“

Mijn vriendenkring - 25%
Mijn school - 24%
Mijn gezin - 24%
Mijn famillie - 22%
Mijn schoolgenoten - 20%
Wereld - 19%
Mijn werk - 19%
Nederland - 16%
Europa - 16%
Mijn sportvereniging - 16%
Mijn straat of buurt - 14%
Niets - 12%
Weet ik niet - 12%
Mijn woonplaats - 12%
Vrijwilligerswerk - 9%
Hobbyvereniging - 8%

Tabel 4. Waar zou je je sterke punten nog meer willen ontwikkelen? (meerdere antwoorden waren mogelijk)

“ Ik heb een gehandicapt drieling broertje en hij 
woont ergens anders. Ik mis hem heel erg en zie 

hem maar om de twee weken.” (meisje, 14)

“ Ik heb last van angstaanvallen en bang voor 
de dood.” (meisje, 14)

“ Ik krijg snel last van pijn in enkels en polsen en 
heb mijn knie uit de kom gehad, wat een jaar 
revalidatie eiste. Ik heb er soms nog steeds last 

van.” (meisje, 16)

“ Ik voel me überhaupt anders dan anderen 
van mijn leeftijd, door mijn geaardheid als 

biseksueel en door mijn andere persoonlijkheid 
voel ik me vaak buitengesloten van de rest 

van mijn leeftijdsgenoten en voel ik me niet 
begrepen.” (jongen, 16)

“ Mijn moeder ziet heel slecht en ik moet haar 
best veel helpen wat ik overigens niet erg vind.” 

(meisje, 13)

“ Mijn vader is na een auto ongeluk veel 
agressiever geworden. Mijn moeder heeft last 

van oververmoeidheid.” (jongen, 15)

“ Ik heb een neiging tot donkere gedachten. Ik 
heb hulp gehad van een therapeut.” (meisje, 18)
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De competentie vooruitkijken naar de toekomst, 
helpt jongeren in moeilijke situaties om ergens naar 
toe te werken.

“Ik kijk positief tegen de toekomst aan en ik neem 
anderen hierin mee; tenminste dat probeer ik.” (meisje, 
16)

“Een vooruit kijkende blik helpt me om bijvoorbeeld 
tegenslagen die ik nu meemaak beter te verwerken 
doordat ik naar de toekomst kijk.” (jongen, 18)

“Door mijn idealisme blijf ik hoop houden dat alles op 
zijn pootjes terecht zal komen.” (jongen, 16)

De competentie daadkrachtig handelen, helpt 
jongeren in moeilijke situaties om hun angsten te 
overwinnen.

“Als je iets wilt, dan moet je ervoor gaan...” (jongen 14)

“Niet teveel denken maar vooral doen, gewoon ervoor 
gaan.” (meisje, 16)

“Hierdoor overwin ik mijn angsten.” (jongen, 14)

“Anders blijf ik dingen overdenken.” (jongen, 14)

De competentie competitief zijn, helpt jongeren in 
moeilijke situaties om door te zetten en zichzelf te 
overtreffen.

“Dit mij helpt doorzetten.” (jongen, 17)

“Gewoon door blijven gaan ook als het moeilijk is.” 
(meisje, 16)

De competentie analyseren, helpt jongeren in 
moeilijke situaties om inzicht te krijgen in anderen of 
waarom dingen gebeuren. 

“Ik begrijp waarom sommige dingen gebeuren.” (meisje 
14)

“ Om anderen te begrijpen, heb je die nieuwsgierigheid 
nodig.” (jongen, 15)
 
“Omdat ik dan kan ontsnappen aan de rest.” (meisje, 17)

“Het helpt met het verlichten van dingen waar je nog 
niet veel van weet.” (jongen, 17)

De competentie informatie verzamelen, helpt 
jongeren in moeilijke situaties om dingen op te 
lossen.

“Door nieuwsgierig te zijn, kom je meer te weten en 
deze informatie kan je misschien verder helpen in 
moeilijke situaties.” (meisje, 17)

 “Hierdoor geef ik niet zo snel op en bereik ik meer.” 
(meisje, 16)

“ Als iets moeilijk is, dan zoek ik er alles over uit zodat ik 
het vanuit de kern kan begrijpen.” (jongen, 16)

De competentie netwerken, helpt jongeren in 
moeilijke situaties om op een nieuwe groep mensen 
af te stappen. 

 “Als ik ergens ben waar ik niemand ken, leer ik snel 
anderen kennen.” (meisje, 17)

“Ik kan vrij makkelijk netwerken, dit helpt mij in 
moeilijke situaties, omdat je dan vaak een goede indruk 
weet achter te laten, wat je weer in de toekomst kan 
helpen.” (jongen, 18)

“Als iemand buiten de groep valt, stap ik daar graag op 
af.” (meisje, 13)

“Ik maak best makkelijk nieuwe vrienden. Ik moet eerst 
altijd even de kat uit de boom spelen, maar daarna kan 
ik altijd wel overweg met mensen. Dit is heel handig 
als ik een moeilijke situatie moet behandelen met een 
groep.” (meisje, 16)

De competentie overtuigen (vertellen), helpt 
jongeren in moeilijke situaties om zich eruit te 
redden. 

“Als ik een uur absent bent geweest en ik moet een 
reden hebben dat ik er niet was heb ik een verhaal 
waarmee ik kan zeggen waarom ik er niet was hahaha”
(jongen, 17)

De competentie creativiteit, helpt jongeren in 
moeilijke situaties om oplossingen te bedenken voor 
problemen. 

“Bij problemen kan ik snel een oplossing bedenken en 
ik vind het leuk om creatief te denken.”
(meisje, 15)

“Door nieuwe mogelijkheden te bedenken kan je overal 
een oplossing voor verzinnen.”
(jongen, 16)

“Door mijn optimisme ben 
ik vrijwel immuun tegen 

homophobia”  (jongen, 15) 

““
“Ik verleg hierdoor steeds mijn 

grenzen.” (meisje, 17)““

“ Ik wil dingen weten over 
moeilijke situaties en hoe ik het 

kan oplossen.” (meisje, 16)

““

“Als iets ongemakkelijk is,
 kan ik goed praten zodat het 
minder ongemakkelijk wordt.” 

(meisje, 14)

““

“In een moeilijke situatie weet ik 
mezelf hier vaak uit te helpen met 

nieuwe ideeën.” (meisje, 15)

““

Gestructureerde Dialoog vraag 1: 
Welke competenties kunnen jongeren helpen 
wanneer ze worden geconfronteerd met moeilijke 
situaties?

Jongeren zijn van mening dat de sterke punten 
‘vooruitkijken naar de toekomst’, ‘competitief zijn’, 
‘daadkrachtig handelen’, ‘analyseren’, ‘informatie 
verzamelen’, ‘netwerken’, ‘overtuigen (vertellen)’ en 
‘creativiteit’ kunnen helpen bij moeilijke situaties. 

Jongeren willen ook graag de life skills (p.22) ‘goed 
communiceren’, ‘rustig blijven als je onder spanning 
staat’, ‘verstandig besluiten nemen’, ‘problemen 
oplossen’ en ‘je emoties beheersen in moeilijke 
omstandigheden’ ontwikkelen.

Ze gaven verschillende redenen waarom ze deze life 
skills belangrijk vinden. Het helpt hun om goed te 
functioneren in de samenleving, goed voorbereid te 
zijn op de toekomst en ze denken deze vaardigheden 
te gebruiken als ze moeilijke situaties tegenkomen 
in hun leven. Daarnaast denken de jongeren dat het 
hun ook helpt in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld 
op school.
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Inleiding 
We hebben uit diverse waardenmodellen uit de 
psychologie en de marketing een uitgebreide lijst van 
40 waarden samengesteld om inzichtelijk te krijgen 
wat jongeren belangrijk vinden. Onder waarden 
verstaan we in dit onderzoek idealen of motieven 
die je na kan streven. We vroegen de jongeren welke 
waarden echt bij hen passen. Hieronder vind je per 
waarde hoe jongeren vinden dat die bij hen passen. 

De waarden die jongeren de hoogste scores gaven 
(tabel 5), zijn vrijheid (93%), vriendschap (93%), 
plezier (92%) en respect voor anderen (91%). De 
waarden die jongeren de laagste scores gaven, zijn 
innerlijke harmonie, creatief, schoonheid en geloof 
in iets hogers. Vooral bij deze laatste waarde was het 

opmerkelijk dat veel jongeren aangaven er totaal niets 
mee te hebben. Bij alle overige waarden werd hooguit 
aangegeven dat zij er neutraal tegenover staan. 

WAARDEN

“Door nieuwsgierig te zijn, kom je 
meer te weten en deze informatie 
kan je misschien verder helpen 

in moeilijke situaties.”
(meisje, 17) 

“

“

TABEL 3
Sterke punten lijst met uitleg

(heel) 
belangrijk

(heel) 
onbelangrijk

(heel) 
belangrijk

(heel) 
onbelangrijk

Vrijheid 93% 2% Verantwoordelijk-
heidsgevoel 

78% 3%

Vriendschap 93% 2% Zelfdiscipline 78% 5%

Plezier 92% 2% Prestatie 75% 7%

Respect voor 
anderen

91% 2% Stimulerend 
leven

75% 5%

Betrouwbaar-
heid

90% 2% Ruimdenkend 75% 5%

Vrede 90% 2% Ambitieus 74% 3%

Rechtvaardig-
heid 

89% 2% Inlevings-
vermogen

73% 3%

Veiligheid 89 2% Wijsheid 72% 5%

Geluk 89% 3% Logisch 71% 6%

Liefde 88% 4% Bescheidenheid 67% 6%

Behulpzaam 88% 3% Gehoorzaamheid 66% 8%

Comfortabel 
leven

87% 3% Vergevings-
gezindheid

66% 5%

Eerlijk 87% 3% Beheerst 65% 8%

Zorgzaam 85% 3% Intellectueel 63% 7%

Gelijkheid 84% 3% Creatief 63% 13%

Zelfrespect 84% 4% Competent 62% 5%

Zekerheid voor 
gezin

84% 4% Zuiverheid 60% 8%

Beleefdheid 83% 4% Innerlijke 
harmonie

60% 10%

Moed 83% 3% Schoonheid 56% 15%

Onafhankelijk 79% 3% Geloof in iets 
hogers

39% 41%

Top 4 belangrijkste waarden

Vrijheid
Vriendschap 

Plezier 
Respect voor anderen
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WAARDEN VERSCHILLEN
Jongeren verschillen onderling in welke waarden zij belangrijk vinden. 
Hieronder is een visueel overzicht welke waarden significant hoger scoorden 
binnen de verschillende subgroepen (meisjes, jongeren van niet-westerse 
ouders, hoger opgeleide, lager opgeleide, jonge en oudere jongeren). De 
waarde ‘behulpzaamheid’ scoorde significant vaker bij meisjes en lager 
opgeleide jongeren.

Inlevingsvermogen
Betrouwbaarheid

Veiligheid
Verantwoordelijkheidsgevoel

Eerlijk
Onafhankelijk

Respect voor anderen
Behulpzaam
Zorgzaam
Vrede
Liefde

MEISJES

Moed
Gehoorzaamheid
Confortabel leven

Geloof in iets hogers

JONGE
JONGEREN

Creatief
Behulpzaam

Zorgzaam
Beleefdheid

Bescheidenheid
Gehoorzaamheid

Geloof in iets hogers

LAGER OPGELEID
Intellectueel

OUDERE
JONGEREN

Ambitieus
Intellectueel

Ruimdenkend

HOGER OPGELEID

Zelfrespect
Zuiverheid

Geloof in iets hogers

NIET-WESTERS
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Eén van de vragen voor de Gestructureerde Dialoog 
2016 is wat jongeren nodig hebben om hun potentieel 
ten volle te realiseren en anderen te helpen om 
datzelfde te doen. Vanuit meerdere onderzoeken 
(van onszelf en van anderen) weten we dat vrienden 
een grote rol spelen in het leven van jongeren. Dat is 
de reden waarom we in de volgende vragen daar de 
aandacht op  hebben gevestigd. We wilden weten in 
hoeverre hun vrienden afwijkende (thuis) situaties 
hebben, of ze hun sterke punten inzetten om hun 
vrienden te helpen en of ze naast vrienden ook andere 
leeftijdgenoten willen helpen door middel van hun 
sterke punten. 

We vroegen de jongeren wie zij zouden willen helpen 
met hun sterke punten. Dan blijkt dat de meerderheid 
zijn of haar vrienden noemt (79%). Ook worden broers 
of zussen (62%) en klasgenoten/ schoolgenoten (52%) 
veel genoemd. 

48% van de jongeren gaven aan vrienden met 
gescheiden ouders te hebben. 39% van de jongeren 
gaven aan dat zij vrienden hadden afkomstig uit 
een andere cultuur dan zijzelf. 27% van de jongeren 
hadden vrienden met problemen thuis. 22% van de 
ondervraagden gaven aan vrienden te hebben met een 
andere geaardheid dan zijzelf. 1 op de 5 jongeren had 
vrienden met ouders zonder werk. Hetzelfde aantal 
jongeren had vrienden met een andere religie dan hun 
eigen ouders (20%). 

Tabel 6. Geef aan of jouw directe vrienden een andere achtergrond 

hebben dan jij: (meerdere antwoorden waren mogelijk)

Jongeren moesten aangeven hoe zij hun sterke punten 
kunnen inzetten om hun directe vrienden te kunnen 
helpen. Bijna vier op de tien jongeren die een reactie 
gaven, antwoordden dat ze het belangrijk vinden om er 
gewoon voor hun vrienden te zijn, door bijvoorbeeld 
een luisterend oor te bieden. Ruim een derde van de 
jongeren gaven aan op de een of andere praktische 
manier te willen helpen, met bijvoorbeeld advies hoe  
een probleem aangepakt kan worden. Ruim een kwart 
van de jongeren gaf aan iets anders voor hun vrienden 
te willen betekenen, bijvoorbeeld door leuke dingen 
met elkaar te doen. 

DE OMGEVING EEN PLEK IN DE MAATSCHAPPIJ
De Gestructureerde Dialoog 2016 gaat ook over de 
vraag in hoeverre de jongeren het gevoel hebben  
bij de samenleving te horen. De jongeren moesten 
aangeven in hoeverre ze het gevoel hebben om erbij 
te horen, als het gaat om bijvoorbeeld hun school, hun 
woonplaats of de wereld in het algemeen. De vraag is 
ook of ze het belangrijk vinden om erbij te horen. 

Als we alle domeinen afgaan die relevant zijn voor 
jongeren, blijkt dat bijna alle jongeren het gevoel 
hebben dat ze bij hun gezin horen (99%). Ook hebben 
jongeren het gevoel dat ze bij hun vriendenkring horen 
(86%) en acht op de tien jongeren hebben het gevoel 
bij hun familie te horen. Achtereenvolgens hebben 
jongeren dat gevoel ook bij hun sportvereniging 
(77%), hun werk (72%), hun schoolgenoten (70%), 
hun hobbyvereniging (69%) en hun school (68%). In  
mindere mate hebben ze dat gevoel bij Nederland 
(61%), de wereld (59%), hun woonplaats (59%), 
vrijwilligerswerk (57%), Europa (56%) en hun straat of 
buurt (51%).

Vrijwel alle jongeren vinden het belangrijk om bij hun 
gezin (91%) en hun vriendenkring (90%) te horen (tabel 
7). Ook vinden ze het belangrijk om bij hun familie te 
horen (84%). Veel jongeren vinden het ook belangrijk 
om te horen bij hun sportvereniging (77%), hun werk 
(71%), hun schoolgenoten (68%), hun school (67%) en 
hobbyvereniging (66%). Vooral jongere jongeren (15 
jaar en jonger) vinden het belangrijk om bij school 
en schoolgenoten te horen. Ze vinden het minder 
belangrijk om te horen bij vrijwilligerswerk (58%), 
Nederland (53%), de wereld (52%), Europa (48%), hun 
woonplaats (47%) en hun straat of buurt (39%).

Tabel 7. Geef aan in hoeverre je het belangrijk vindt dat je erbij hoort, 

als het gaat om deze plekken.

32% procent van de jongeren beantwoordden de vraag 
‘leg uit als je het gevoel hebt dat je er (bijna) nooit 
bijhoort’, maar het (erg) belangrijk vindt om er wel bij 
te horen. De jongeren gaven verschillend antwoord, 
waarvan hier een paar reacties: 

“ Probeer met mensen om te 
gaan die dezelfde dingen leuk vinden 
en jou leuk vinden om wie je bent. ” 

(meisje, 15)

“

“

Gescheiden ouders 48%

Afkomstig uit een andere cultuur dan ik 39%

Problemen thuis 27%

Anders geaard dan ik (bijv. hetero, 
homo, lesbisch, bi, transseksueel)

22%

Ouder(s) zonder werk 21%

Ouders met andere religie dan die van 
mijn ouders

20%

Psychische problemen (bijv. depressief, 
angstaanvallen)

20%

Zij hebben geen andere achtergrond 14%

Langdurig ziek 12%

Wonen (of hebben gewoond) in tehuis 11%

Weet ik niet 10%

Ervaring met detentie 9%

Gevlucht uit hun vaderland 9%

Functiebeperking (gehandicapt, 
chronisch ziek)

7%

Jonge mantelzorger (zorg voor 
familielid)

5%

(erg) 
belangrijk

(erg) 
onbelangrijk

Mijn gezin 91% 3%

Mijn vriendenkring 90% 3%

Mijn familie 84% 6%

Mijn 
sportvereniging

77% 7%

Mijn werk 71% 10%

Mijn schoolgenoten 68% 11%

Mijn school 67% 12%

Mijn 
hobbyvereniging

66% 15%

Mijn 
vrijwilligerswerk

58% 18%

Nederland 53% 23%

Wereld 52% 25%

Europa 48% 28%

Mijn woonplaats 47% 26%

Mijn straat of buurt 39% 33%
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“Ik heb het gevoel dat ik maar klein ben op het geheel ‘Nederland’ of ‘wereld’.” 
(meisje, 17)

“In Nederland heb ik niet altijd het idee dat ik er 100% bij hoor omdat ik 
Marokkaanse en een moslima ben. Ik denk niet dat het komt door de manier 
waarop ikzelf tegen Nederland aankijk, maar meer door de manier waarop er 
binnen de samenleving met me wordt omgegaan. Meestal voel ik me wel goed, 
maar soms heb ik het idee dat ik door mijn afkomst of religie wordt benadeeld. 
Er worden (onder andere door de media) snel negatieve dingen over je gedacht 
zonder te kijken naar jou als persoon of hoe je zelf tegen actuele problemen 
aankijkt.” (meisje, 16)

“Soms heb ik het gevoel dat ik er niet bij hoor, omdat er weinig creatieve mensen 
in mijn omgeving zijn waarmee ik mijn ideeën delen kan.” (meisje, 16)

“Ik heb niet zo veel met mijn familie, maar toch is je familie eigenlijk de basis 
van je opvoeding, en dat is soms wel erg lastig. Ik zie ze wel veel, maar door mijn 
gescheiden ouders kan ik het met het ene deel van de familie goed vinden, maar 
dat deel is heel klein. Met het andere deel van mijn moeders familie ben ik niet 
zo goed, omdat ik te veel op mijn vader lijk.” (jongen, 17)

Hieronder volgen enkele ideeën over hoe jongeren 
het voor hun leeftijdgenoten makkelijk kunnen 
maken om erbij te horen:
“Niet meer rotopmerkingen maken en niet pesten.” (meisje, 13)

“Probeer met mensen om te gaan die dezelfde dingen leuk vinden en jou leuk 
vinden om wie je bent.” (meisje, 15)

“(Ver)oordeel niet te snel, luister naar elkaar, wees niet bang om jezelf te zijn.” 
(meisje, 18)

“Stap af op nieuwe mensen.” (meisje)

“Bij leeftijdsgenoten is het vaak geen probleem. Ik vind het fijn als mensen 
vragen aan me stellen over hoe ik er zelf over denk, of hoe het (bijvoorbeeld) 
binnen het geloof nou eigenlijk zit, afgezonderd van wat er op het nieuws komt. 
Ik leg het graag uit aan mensen zodat zij ook weten waar ik zelf voor sta. Op die 
manier leer je iemand snel beter kennen en zie je in dat we eigenlijk allemaal 
hetzelfde en gelijk zijn, ongeacht je afkomst of religie.” (meisje, 16)

“Bespreek dezelfde sport of interesses.”(meisje)

“Probeer elkaar te leren kennen met spreekuur en groepsopdrachten.” (jongen, 14)

“Blijf gewoon jezelf.” (meisje, 14)

“Betrek mensen bij gesprekken en vraag om samen iets te gaan doen.” (meisje, 15)

“Toen ik er eerst niet bij hoorde deed ik voornamelijk gekke dingen waardoor 
ze moesten lachen en me er bij wilden voor het lachen. Nu ben ik meestal het 
zonnetje en de geinige die iedereen blij houdt. Ik blijf vooral me zelf en zo kom ik 
meestal bij groepen en hoor ik erbij.” (jongen, 17)

Gestructureerde Dialoog vraag 2: 
Wat zou jongeren helpen meer te verbinden en vertrouwen op te bouwen met mensen met 
een andere culturele, sociale, economische, religieuze achtergrond dan die van henzelf?

Volwaardig behandeld worden en anderen volwaardig behandelen kan jongeren helpen 
meer te verbinden met, en te vertrouwen op mensen met een andere achtergrond dan die 
van henzelf. Het zoeken naar gelijkgestemden of met elkaar zoeken naar overeenkomsten 
zijn ook zaken die daarin kunnen helpen. 

Gestructureerde Dialoog vraag 3: 
Wat geeft jongeren het gevoel dat ze behoren tot een lokale gemeenschap, de samenleving 
of Europa?

Uit de antwoorden op de vraag wat jongeren het gevoel geeft dat ze behoren tot een lokale 
gemeenschap, de samenleving of Europa blijkt dat dit toch wel wat abstracte begrippen zijn. 
De meeste jongeren geven aan ergens bij te horen. Ze hebben het meest het gevoel om bij 
hun directe sociale omgeving te horen en dat vinden ze ook het meest belangrijk. Jongeren 
die niet het gevoel hebben ergens bij te horen, geven aan zich alleen en buiten gesloten te 
voelen. 

Om het gevoel te hebben ergens bij te horen, vinden jongeren het belangrijk dat ze zichzelf 
mogen zijn, dat ze betrokken worden bij hun omgeving en dat ze samen dingen kunnen 
doen. Op hun beurt denken ze dat het belangrijk is om zelf open te zijn, te luisteren, niet snel 
te oordelen en naar anderen toe belangstellend te zijn. 
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Tot slot vroegen we jongeren hoe zij de toekomst 
voor zich zien. Zowel voor henzelf als voor anderen. 
Behalve hun sterke punten die ze in het begin van 
de vragenlijst konden verkennen, moesten zij ook 
nadenken over de life skills. 

Van de life skills willen de meeste jongeren ‘goed 
communiceren’ (49%) en ‘rustig blijven als je onder 
spanning staat’ (49%) leren of verbeteren. Vooral 
meisjes kozen significant vaak de life skill ‘rustig 
blijven …’.  Verder kozen jongeren voor de life skills 
‘verstandige besluiten nemen’ (44%), ‘problemen 
oplossen’ (43%) en ‘je emoties beheersen in moeilijke 
omstandigheden’ (40%). Vooral meisjes kozen sig-
nificant vaak de life skill ‘je emoties beheersen …’.  In 
mindere mate kozen jongeren voor ‘goed omgaan met 
anderen’ (39%), ‘kritisch denken’ (36%), ‘goede ideeën 
bedenken en uitvoeren’ (35%) en ‘je kunnen inleven 
in andere mensen’ (29%). ‘ICT vaardigheden’ (social 
media gebruik, internet, beveiliging van je accounts, 
etc.) werd het minst gekozen uit alle life skills (19%). 
Met name jongens kozen hiervoor. 

We vroegen jongeren waar ze zich zorgen over maken 
als het gaat om hun omgeving. Van de 47% die daar 

antwoord op gaven, antwoordden de meesten dat ze 
zich weinig tot geen zorgen maken (26%). Jongeren die 
zich wel zorgen maken, noemen intolerantie, racisme/ 
discriminatie (10%), school (8%) en een eventuele 
oorlog (7%). 

We vroegen jongeren waar ze zich zorgen over maken 
als het gaat om de wereld. Van de 69% jongeren die 
daar antwoord op gaven, antwoordden de meesten 
(39%) dat ze zich zorgen maken over een eventueel 
uitbrekende oorlog. Ook maken veel jongeren (19%) 
zich zorgen over de aanslagen, terrorisme en IS. 

Meer dan vier op de tien jongeren (43%) denken dat 
deze zaken die in de wereld gebeuren, invloed hebben 
op hun leven. Dit denken vooral de wat oudere 
jongeren (16 jaar en ouder). Bijna drie op de tien 
(29%) denkt van niet en een bijna even grote groep 
(28%) weet het niet. 

Meer dan vier op de tien jongeren (43%) maken zich 
geen zorgen over hun toekomst. Een iets kleinere 
groep (35%) maakt zich daar wel zorgen over en meer 
dan twee op de tien (22%) weet het niet.

DE TOEKOMST

“We moeten ons allemaal aanpassen aan 
hetzelfde systeem, maar als je, zoals ik, dat niet 

kan, dan wordt je verstoten van de maatschappij 
en kan je eigenlijk geen leven meer leiden.”

(meisje, 15)

“Nou soms denk je, ‘ hoe krijg ik een goede baan?’”
(meisje, 13)

“Ik ben bang dat er een oorlog uit zal breken.”
(meisje, 16)

“Als ik gewoon het juiste pad volg, komt het goed.”
(jongen, 17)

“Je kunt de toekomst niet plannen, je kiest een 
pad, maar weer niet waar die heen gaat. Ik zie 

wel hoe de toekomst is, en ik geniet nu. Natuurlijk 
probeer ik vooruit te kijken en goed na te denken 
over keuzes die je toekomst kunnen beïnvloeden, 
maar ik denk dat ik wel op mijn pootjes terecht 

kom.” (jongen, 15)

“Heb vertrouwen dat het goed komt/ zal zijn.” 
(meisje, 17)

“Ik geloof dat God mijn toekomst heeft bepaald. 
Hij weet wat het beste is voor mij.” (meisje, 17)

“Het gaat op dit moment ook goed. Ik doe een 
goed niveau dus dan moet het ook wel goed 

komen in de toekomst.” (meisje, 16)

“Ik wil graag later een onbezorgd leven leiden 
met een vrouw en kinderen in een mooi, groot 

huis. Maar om dat te bereiken zal ik wel naar de 
universiteit moeten gaan en een bachelor moeten 
halen. Maar soms weet ik niet wat ik wil studeren 

en ga ik het liefst helemaal niet studeren.”  
(jongen, 15)

“Ik denk dat ik altijd tevreden met mezelf ga 
blijven, en waar ik ook sta dat ik kan genieten van 

mijn verdere leven.” (meisje, 17)

“Ik denk dat je in de toekomst altijd problemen 
zult tegen komen en ook deze zult moeten 

overwinnen. Maar er zullen ook geluksmomenten 
komen. Daarom denk ik dat je niet alles in de 

hand hebt en dus is het onnodig om je je zorgen 
te maken.” (meisje, 18)

“Ik hoop dat mensen verstandig genoeg zijn om 
in het grote plaatje te denken, en niet alleen te 
kijken naar waar je zélf beter van kan worden.” 

(meisje, 16)

“Ik zie wel wat er op me afkomt.” (meisje, 17)

“De wereld valt uit elkaar als het zo doorgaat” 
(jongen, 18)

“Ik ben bang dat groepen zover komen dat ze ons 
het leven niet meer mogelijk maken.” (meisje, 15)

Gestructureerde Dialoog vraag 4: 
Over welke veranderingen in de maatschappij maken 
jongeren zich zorgen en wat hebben ze nodig om zich te 
kunnen aanpassen aan deze veranderingen? Waar zouden 
ze zich veiliger door voelen?

Van de 69% jongeren die antwoord gaven op de vraag 
over welke veranderingen in de maatschappij jongeren 
zich zorgen maken, antwoordden de meesten (39%) dat ze 
zich zorgen maken over een eventueel uitbrekende oorlog.  

Jongeren maken zich ook veel zorgen over de aanslagen, 
terrorisme en IS. 

Jongeren voelen zich veiliger door er vertrouwen in 
te hebben dat het goedkomt, door het ‘juiste pad’ te 
bewandelen, door een opleiding te volgen die hen de 
meeste garantie op een baan biedt of doordat de omgeving 
hun die veiligheid biedt. 
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Ideeën hoe jongeren denken 
dat dit kan verbeteren:

“Discriminatie tegengaan.”

“Gelijke rechten, rijkdom beter verdelen.”

“Iedereen goede educatie bieden.”

“Iedereen kansen geven om te bereiken wat ze 
willen.”

“Meelevendheid verhogen, door bijv. meer te 
luisteren naar mensen met een ‘geestelijke 

ziekte’.”

“Meer ontwikkelingshulp effectief besteden, 
zodat de omgeving beter wordt en mensen 
niet de hele dag bezig hoeven zijn met eten 
en drinken zien te krijgen, maar ook gewoon 

kunnen werken en naar school gaan, waardoor 
de economie daar ook beter wordt.”

“Verschillen verkleinen tussen armen en rijken 
door meer sociale zekerheid. Elkaar helpen, 

collectief. ”

“We moeten het systeem afschaffen en de 
focus leggen op persoonlijke ontplooiing en niet 

zozeer op geld en macht.”

‘Goed communiceren’ - 49% 

‘Rustig blijven als je onder 
spanning staat’ - 49%

‘Verstandige besluiten 
nemen’ - 44%

‘Problemen oplossen’ - 43%

‘Emoties beheersen in moeilijke 
omstandigheden’ - 40%  

Gestructureerde Dialoog vraag 5: 
Wat kan er gedaan worden om stigmatisering van 
kwetsbare jongeren te voorkomen en hen te voorzien 
van gelijke kansen in de maatschappij?

Een aantal uitspraken van de jongeren illustreren 
hun antwoord op de vraag wat er gedaan kan worden 
om de stigmatisering van kwetsbare jongeren te 
voorkomen en hen te voorzien van gelijke kansen 
in de maatschappij. Hieronder volgen de twee 
belangrijkste: 

“Meelevendheid verhogen, door bijv. meer te 
luisteren naar mensen met een ‘geestelijke ziekte’.”

“We moeten het systeem afschaffen en de focus 
leggen op persoonlijke ontplooiing en niet zozeer 
op geld en macht.”

Gestructureerde Dialoog vraag 6: 
Wat hebben jongeren nodig om hun potentieel ten 
volle te realiseren en anderen te helpen om dat te 
realiseren?

De volgende vaardigheden hebben jongeren nodig 
om hun potentieel ten volle te realiseren en anderen 
te helpen om dat te realiseren:

• Vooruitkijken; dat helpt jongeren om ergens 
naar toe te werken.

• Moedig zijn; dat helpt jongeren om door te 
zetten en zichzelf te overtreffen.

• Ervoor gaan; dat helpt jongeren om hun angsten 
te overwinnen.

• Je ergens in te verdiepen en het dan begrijpen; 
dat helpt jongeren om inzicht te krijgen in 
anderen of waarom dingen gebeuren. 

• Informatie verzamelen; dat helpt jongeren om 
dingen op te lossen.

• Netwerken; dat helpt jongeren om op een 
nieuwe groep mensen af te stappen. 

• Vertellen; dat helpt jongeren om zich eruit te 
redden. 

• Creativiteit; dat helpt jongeren oplossingen te 
bedenken voor problemen.

Van de life skills kiezen de meeste jongeren voor het 
volgende:
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Ruim zeven op de tien jongeren (72%) vinden dat ze 
genoeg kansen krijgen om het leven te leiden dat ze 
graag willen. Vooral lager opgeleide jongeren vinden 
dat. Een veel kleinere groep (14%) vindt dat niet en 
een even grote groep (15%) weet het niet. 

Ruim zes op de tien jongeren (61%) denkt niet dat 
iedereen genoeg kansen heeft voor het leven dat ze 
willen. Iets meer dan een kwart (26%) denkt van wel 
en 13% weet het niet. 
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Eigen omgeving het belangrijkst
In dit onderzoek is gekeken naar hoe jongeren in de 
samenleving staan. Daarbij is de algemene conclusie 
dat jongeren een enorme verbondenheid met hun 
directe kring voelen, zoals het gezin en vrienden. Ze 
voelen zich veel minder verbonden met de mensen 
die niet persoonlijk bij hun staan, zoals de straat 
en de buurt. Sterker nog, de straat en de buurt zijn 
bijna niet relevant voor jongeren. Zelfs Europa en 
de wereld vinden ze belangrijker. 

Horen graag bij hun directe kring
Jongeren vinden het belangrijk dat zij in de directe 
kring betrokken worden en zichzelf mogen zijn. Hun 
leidraad om erbij te horen, is om je open te stellen 
voor anderen, zelf belangstellend te zijn en jezelf 
te blijven. Bijna negen op de tien jongeren hebben 
vrienden met een andere achtergrond hebben dan 
zijzelf. Jongeren zijn duidelijk over wat ze voor hun 
vrienden kunnen betekenen in moeilijke tijden en 
dat is ‘er voor elkaar zijn’. 

Optimistisch over eigen leven
Ondanks dat er erg veel jongeren zijn die problemen 
hebben, zijn de meeste jongeren optimistisch 
over hun eigen leven. Ze zien genoeg kansen voor 
zichzelf, maar voor anderen zien ze kansen in iets 
mindere mate. Jongeren zijn van mening dat deze 
kansen groter worden als mensen volwaardig 
behandeld worden. 

Maken zich zorgen over de 
samenleving
Ze zijn echter minder optimistisch over de 
maatschappij en de wereld. Veel jongeren maken 
zich zorgen over terrorisme, vluchtelingen en het 
eventuele uitbreken van een oorlog. Als jongeren 
gevraagd worden naar oplossingen hierover hebben 
zij beperkte ideeën. Voor de kleinere zorgen in 
eigen kring hebben zij veel meer ideeën.

Hoge score maatschappelijke en 
menselijke waarden 
De waarden die jongeren massaal onderschrijven 
zijn vooral burgerschap gerelateerde waarden, zoals 
‘vrijheid’, ‘respect’, ‘vrede’, ‘betrouwbaarheid’. 
De individuele menselijke waarden, zoals 
behulpzaamheid scoren hoog. Hoewel veel 
jongeren zichzelf herkenden in sterke punten 
met een ambitieuze lading, scoorden de waarden 
‘prestatie’ en ‘ambitie’ veel minder als jongeren 
daar op een directe manier naar werden gevraagd. 
Opvallend is dat er een scherpe verdeeldheid is 
over zelfoverstijgende waarden zoals ‘het geloof in 
iets hogers’. Voor een deel van de jongeren is dat 
erg belangrijk, maar voor een ander deel is dat juist 
totaal niet belangrijk. 

Sterke punten 
In dit onderzoek is uitgebreid gevraagd naar sterke 
punten van jongeren aan de hand van de NJR 
‘HappyCode’ methode. Jongeren berusten zich 
op hun sterke punten om zich staande te houden 
in de samenleving. Bij moeilijke situaties vinden 
jongeren zaken als ‘vooruitkijken naar de toekomst’, 
‘competitief zijn’ en ‘daadkrachtig handelen’,  
bijzonder handig. Verder noemden zij andere eigen-
schappen als ‘analyseren’, ‘informatie verzamelen’, 
‘netwerken’, ‘overtuigen (vertellen)’ en ‘creativiteit’. 

Life skills
‘Goed communiceren’ en ‘stressbestendigheid’ zijn 
de twee belangrijkste life skills die jongeren denken 
nodig te hebben in de toekomst. Opmerkelijk weinig 
jongeren kiezen voor de life skill ‘ICT vaardigheden’. 
Kennelijk maken ze daar nu weinig zorgen over 
en verwachten ze daar in de toekomst ook weinig 
belemmeringen in tegen te komen. 

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN
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Bijlage 1 | Je sterke punten  
Deze vragenlijst gaat over jouw sterke punten en hoe je die inzet. De vragenlijst bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat 

over waar je aanleg voor hebt en het tweede deel gaat over hoe jij het beste uit je leven kunt halen, voor jezelf, voor anderen 

en voor je toekomst.  

01. Je bent

 Een meisje   Een jongen

02. Jouw leeftijd is 

03. Je volgt

 Vmbo     Havo 

 Vwo     Speciaal onderwijs, namelijk 

 Anders namelijk 

04. In welk land is jouw vader geboren?   

05. In welk land is jouw moeder geboren? 

Deel 1
Hier volgt het eerste deel van de vragenlijst. Daarin gaat het over waar jij aanleg voor hebt; wat jouw sterke punten zijn, die 

je van nature hebt.  

06. Dit zijn stellingen waar je punten aan kan geven: Kruis 5 aan als het jou perfect beschrijft, 4 als het jou goed beschrijft, 3 

als het je redelijk beschrijft, 2 als het je nauwelijks beschrijft en 1 als het jou slecht beschrijft.        

07. Kies nu de 3 stellingen die het beste bij je passen.Die kies je uit de stellingen die je de meeste punten hebt gegeven. 

Nummer    Nummer   Nummer  

08. Omcirkel in de volgende lijst de nummers die je hebt opgeschreven in de vorige vraag: In die lijst vind je een omschrijving 

van jezelf. Lees het als volgt: in het eerste vakje staat je rol. In het tweede vakje staat de bijbehorende eigenschap. Het 

derde vakje geeft een omschrijving van waar je goed in bent. In het vierde vakje staat hoe je je sterke punt voor anderen 

kunt inzetten. 

 

 Lees het goed, want dit is van belang voor de vragen in het tweede gedeelte.

 Let op: Het kan gebeuren dat je via de stellingen uitkomt op een sterk punt dat toch niet bij je past, kies in dat geval 

een andere stelling waar je hoog op scoorde. 

nummer 1 2 3 4 5

1 Ik vind het geweldig om nieuwe plannen en ideeën te bedenken

2 Ik vind de toekomst interessant en stel me vaak voor hoe dingen dan zullen zijn

3 Ik leer graag nieuwe dingen en wil er dan ook veel over weten

4 Ik wil precies begrijpen hoe dingen zitten

5 Ik overzie vaak meteen wat de gevolgen van iets zijn en hoe je daar rekening mee kan houden

6 Ik vind het heerlijk om dingen te doen, van niets doen word ik onrustig

7 Als ik iets moet doen, dan bereid ik het voor en zorg dat ik overzicht heb

8 Ik denk meestal goed na over voor- en nadelen, voordat ik beslis

9 Ik kan goed organiseren en zie al voor me hoe het kan worden

10 Ik doe de dingen die nodig zijn, mensen kunnen vaak op mij rekenen

11 Ik voel mij verbonden met anderen en geloof dat alles met elkaar te maken heeft

12 Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen

13 Ik voel meestal precies wat anderen voelen

14 Ik zie vaak waar mensen goed in zijn en vind het leuk om ze aan te moedigen

15 Ik ben super enthousiast en dat straal ik vaak uit

16 In een groep neem ik vaak de beslissingen, want ik weet waar ik naartoe wil

17 Ik wil heel graag winnen

18 Ik geniet ervan om te vertellen

19 Ik wil liever niet te lang nadenken, maar gewoon doen

20 Ik leg meestal makkelijk contact met anderen, ze willen graag met mij praten

Rol Eigenschap Waar je goed in bent Hoe je anderen verder helpt

1 Bedenker Jij bent creatief. Je kunt altijd weer iets 
nieuws bedenken. 

Zo laat je anderen verrassende 
mogelijkheden zien.

2 Visionair Jij bent 
idealistisch. 

Je kunt beschrijven hoe de 
toekomst moet zijn. 

Zo geef je anderen iets om naar toe te 
werken.

3 Verkenner Jij bent 
nieuwsgierig. 

Je kunt oneindig veel 
informatie verzamelen. 

Zo help je anderen aan nuttige kennis.

4 Onderzoeker Jij bent slim. Je kunt je ergens in 
verdiepen en het dan 
begrijpen. 

Zo geef je anderen inzicht.

5 Strateeg Jij bent scherp. Je kunt bedenken hoe een 
doel het beste bereikt 
wordt. 

Zo help je anderen aan een slimme 
aanpak.

6 Doorzetter Jij bent 
ondernemend. 

Je kunt alles aan en geeft 
niet op. 

Zo stimuleer je anderen om ook tot het 
uiterste te gaan.

7 Planner Jij bent geordend. Je kunt voorzien welke 
dingen wanneer moeten 
gebeuren. 

Zo geef je anderen houvast.

8 Bewaker Jij bent nuchter. Je kunt risico’s en kansen 
inschatten. 

Zo help je anderen om goede keuzes 
te maken.

9 Organisator Jij bent grondig. Je kunt alles overzien en 
regelen. 

Zo zorg je dat iedereen zijn taak doet.

10 Beheerder Jij bent 
betrouwbaar. 

Je kunt zien wat nodig is en 
zorgen dat het gebeurt. 

Zo weten anderen dat het nooit mis 
kan gaan.

11 Verbinder Jij bent wijs. Je kunt zien wat mensen 
met elkaar gemeen hebben. 

Zo help je anderen om verbanden te 
zien.

12 Vereniger Jij bent open. Je kunt mensen accepteren 
zoals ze zijn. 

Zo voelen ze zich betrokken bij de 
groep.

13 Aanvoeler Jij bent 
sympathiek. 

Je kunt je goed inleven in 
mensen.

Zo voelen ze zich begrepen.

14 Motivator Jij bent 
betrokken. 

Je kunt zorgen dat mensen 
het beste uit zichzelf halen. 

Zo krijgen ze zelfvertrouwen.

15 Inspirator Jij bent positief. Je kunt het leven heel 
optimistisch zien. 

Zo krijgen anderen er ook zin in.

16 Leider Jij bent 
zelfverzekerd. 

Je kunt goed de leiding 
nemen. 

Zo geef je anderen duidelijkheid.

17 Uitdager Jij bent moedig. Je kunt helemaal voor de 
winst gaan. 

Zo daag je anderen uit om zichzelf te 
overtreffen.

18 Verteller Jij bent gevat. Je kunt meeslepende 
verhalen vertellen. 

Zo trek je de aandacht van anderen.

19 Gangmaker Jij bent stoer. Je kunt er gewoon voor 
gaan. 

Zo breng je ook anderen in beweging.

20 Netwerker Jij bent charmant. Je kunt mensen voor je 
winnen. 

Zo zorg je dat anderen graag iets voor 
je doen.
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Deel 2 
Dat was de test; nu weet je wat je sterke punten zijn. We gaan verder 

met het tweede deel van de vragenlijst. Daarin willen we onder andere 

weten of je je sterke punten maximaal kan ontwikkelen. 

09  Waar gebruik jij je sterke punten wel eens? (meerdere 

antwoorden mogelijk)

 Mijn gezin    Mijn school

 Mijn familie    Mijn woonplaats

  Mijn straat of buurt  Nederland

 Mijn vriendenkring  Europa

 Mijn schoolgenoten  Wereld

 Mijn werk   Weet ik niet

 Mijn sportvereniging  Niets

 Mijn hobbyvereniging  Anders namelijk  

 Mijn vrijwilligerswerk

10.  Dit zijn plekken waar jij je sterke punten zou kunnen ontwikkelen. 

Geef aan in hoeverre dat ook echt zo is: Omcirkel 1 aan als dat erg 

weinig is, 2 als het weinig is, 3 als het redelijk is, 4 als het veel is en 

5 als je je sterke punten erg veel kan ontwikkelen.

Mijn gezin 1 2 3 4 5 nvt

Mijn familie 1 2 3 4 5 nvt

Mijn straat of buurt 1 2 3 4 5 nvt

Mijn vriendenkring 1 2 3 4 5 nvt

Mijn schoolgenoten 1 2 3 4 5 nvt

Mijn werk 1 2 3 4 5 nvt

Mijn sportvereniging 1 2 3 4 5 nvt

Mijn hobbyvereniging 1 2 3 4 5 nvt

Mijn vrijwilligerswerk 1 2 3 4 5 nvt

Mijn school 1 2 3 4 5 nvt

Mijn woonplaats 1 2 3 4 5 nvt

Nederland 1 2 3 4 5 nvt

Europa 1 2 3 4 5 nvt

Wereld 1 2 3 4 5 nvt

Anders, namelijk … 1 2 3 4 5 nvt

 
11.  Waar zou je je sterke punten nog meer willen ontwikkelen? 

(meerdere antwoorden mogelijk)

 Mijn gezin    Mijn school

 Mijn familie    Mijn woonplaats

  Mijn straat of buurt  Nederland

 Mijn vriendenkring  Europa

 Mijn schoolgenoten  Wereld

 Mijn werk   Weet ik niet

 Mijn sportvereniging  Niets

 Mijn hobbyvereniging  Anders namelijk  

 Mijn vrijwilligerswerk

12.  Wat is op jou van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk)

 Afkomstig uit een andere cultuur dan de meeste jongeren die je kent

 Ouder(s) zonder werk

 Problemen thuis

 Ervaring met detentie

 Woont (of hebt gewoond) in een tehuis

 Gescheiden ouders

 Langdurig ziek

 Psychische problemen (bijv. depressief, angstaanvallen)

 Functiebeperking (gehandicapt, chronisch ziek)

 Jonge mantelzorger (zorg voor familielid)

 (Ouders met) andere religie dan de meeste jongeren die je kent

 Anders geaard dan de meeste jongeren die je kent (bijv. homo, 

lesbisch)

 Gevlucht uit je vaderland

 Niets

 Anders, namelijk 

13. Eventueel kan je hier wat meer uitleggen over jouw situatie:

14. Leg bij elk van de drie sterke punten die je hebt aangekruist bij 

vraag 8, of die jou helpen bij moeilijke situaties in je leven:

Dit sterke punt, namelijk 

helpt mij, omdat 

Dit sterke punt, namelijk 

helpt mij, omdat 

Dit sterke punt, namelijk 

helpt mij, omdat 

15. Hieronder vind je een lijst met waarden. Waarden zijn idealen 

of motieven die je nastreeft. Waarschijnlijk vind je ze allemaal 

belangrijk. Daarom vragen we welke waarden een goede 

beschrijving geven van waar jij voor staat. Welke waarden passen 

echt bij jou? Omcirkel je antwoord. 

Comfortabel leven 1 2 3 4 5 nvt Zelfrespect 1 2 3 4 5 nvt

Plezier 1 2 3 4 5 nvt Gelijkheid 1 2 3 4 5 nvt

Ambitieus 1 2 3 4 5 nvt Rechtvaardigheid 1 2 3 4 5 nvt

Competent 1 2 3 4 5 nvt Vrede 1 2 3 4 5 nvt

Intellectueel 1 2 3 4 5 nvt Geluk 1 2 3 4 5 nvt

Prestatie 1 2 3 4 5 nvt Liefde 1 2 3 4 5 nvt

Stimulerend leven 1 2 3 4 5 nvt Moed 1 2 3 4 5 nvt

Vrijheid 1 2 3 4 5 nvt Vriendschap 1 2 3 4 5 nvt

Veiligheid 1 2 3 4 5 nvt Beleefdheid 1 2 3 4 5 nvt

Zekerheid voor gezin 1 2 3 4 5 nvt Bescheidenheid 1 2 3 4 5 nvt

Ruimdenkend 1 2 3 4 5 nvt Betrouwbaarheid 1 2 3 4 5 nvt

Verantwoordelijkheidsgevoel 1 2 3 4 5 nvt Gehoorzaamheid 1 2 3 4 5 nvt

Logisch 1 2 3 4 5 nvt Inlevingsvermogen 1 2 3 4 5 nvt

Creatief 1 2 3 4 5 nvt Vergevingsgezindheid 1 2 3 4 5 nvt

Eerlijk 1 2 3 4 5 nvt Innerlijke harmonie 1 2 3 4 5 nvt

Onafhankelijk 1 2 3 4 5 nvt Wijsheid 1 2 3 4 5 nvt

Respect voor anderen 1 2 3 4 5 nvt Zuiverheid 1 2 3 4 5 nvt

Behulpzaam 1 2 3 4 5 nvt Beheerst 1 2 3 4 5 nvt

Zorgzaam 1 2 3 4 5 nvt Schoonheid 1 2 3 4 5 nvt

Zelfdiscipline 1 2 3 4 5 nvt Geloof in iets hogers 1 2 3 4 5 nvt

Je omgeving
Met deze vragen willen we je mening over de mensen uit je omgeving weten. 

16. Geef aan of jouw directe vrienden een andere achtergrond hebben dan jij: (meerdere antwoorden mogelijk)

  Afkomstig uit een andere cultuur dan ik    Functiebeperking (gehandicapt, chronisch ziek)

  Ouder(s) zonder werk     Jonge mantelzorger (zorg voor familielid)

 Problemen thuis       Ouders met andere religie dan die van mijn ouders

 Ervaring met detentie      Anders geaard dan ik (bijv. hetero, homo, lesbisch, bi, transseksueel)

 Wonen (of hebben gewoond) in tehuis    Gevlucht uit hun vaderland 

 Gescheiden ouders      Weet ik niet

  Langdurig ziek       Zij hebben geen andere achtergrond

  Psychische problemen (bijv. depressief, angstaanvallen)    Anders, namelijk  

17. Geef aan of  jouw directe vrienden dezelfde achtergrond hebben als jij: (meerdere antwoorden mogelijk)

  Afkomstig uit een andere cultuur dan ik   Functiebeperking (gehandicapt, chronisch ziek)

  Ouder(s) zonder werk     Jonge mantelzorger (zorg voor familielid)

 Problemen thuis       Ouders met andere religie dan die van mijn ouders

 Ervaring met detentie      Anders geaard dan ik (bijv. hetero, homo, lesbisch, bi, transseksueel)

 Wonen (of hebben gewoond) in tehuis    Gevlucht uit hun vaderland 

 Gescheiden ouders      Weet ik niet

  Langdurig ziek       Zij hebben niet dezelfde achtergrond als ik

  Psychische problemen (bijv. depressief, angstaanvallen)    Anders, namelijk  
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18. Hoe kun jij je sterke punten inzetten, zodat je je directe vrienden 

kan helpen?

19. Hoe kun jij je sterke punten inzetten, zodat je je directe vrienden 

kan helpen?

 Je vrienden 

  Je klasgenoten/ schoolgenoten

 Je broers of zussen

 Je nichten of neven

 Jongeren in je buurt 

 Mensen van je vereniging (bijv. sport of muziek)

 Je kennissen

 Je collega’s

  Lotgenoten (mensen die hetzelfde probleem hebben als jij)

 Jongeren met dezelfde sterke punten als die van jou

  Jongeren met andere sterke punten dan die van jou

 Jongeren met een andere achtergrond dan die van jou (bijv. met 

een andere cultuur)

  Jongeren met dezelfde achtergrond als die van jou 

 Weet ik niet

 Niemand

 Anders, namelijk  

20. Geef aan in hoeverre je het gevoel hebt dat je erbij hoort, als het 

gaat om deze plekken: Omcirkel 5 als dat altijd is, 4 als het vaak is, 

3 als het soms is, 2 als het bijna nooit is en 1 als je het gevoel hebt 

dat je er nooit bij hoort.

21. Geef aan in hoeverre je het belangrijk vindt om erbij te horen, als 

het gaat om deze plekken: Omcirkel 5 als dat erg belangrijk is, 4 als 

het belangrijk is, 3 als het redelijk is, 2 als het onbelangrijk is en 1 

als je het erg onbelangrijk vindt om erbij te horen. 

22. Leg uit als je het gevoel hebt dat je er (bijna) nooit bij hoort, maar 

het (erg) belangrijk vindt om er wel bij te horen

23. Heb jij ideeën hoe jij het voor leeftijdsgenoten (en zij voor jou) 

makkelijk kunnen maken om erbij te horen?

Je toekomst
De laatste vragen gaan over hoe jij de toekomst ziet. 

24. Welke ‘life skills’ (vaardigheden die je in het leven nodig hebt) zou 

je willen leren of verbeteren? (meerdere antwoorden mogelijk)

  Goed communiceren

  Goed omgaan met anderen

  Goede ideeën bedenken en uitvoeren

  Kritisch denken

  Problemen oplossen

  Verstandige besluiten nemen

  Je kunnen inleven in andere mensen

  Rustig blijven als je onder spanning staat

  Je emoties beheersen in moeilijke omstandigheden

  ICT vaardigheden (social media gebruik, internet, beveiliging van 

je accounts, etc.) 

Mijn gezin 1 2 3 4 5 nvt

Mijn familie 1 2 3 4 5 nvt

Mijn straat of buurt 1 2 3 4 5 nvt

Mijn vriendenkring 1 2 3 4 5 nvt

Mijn schoolgenoten 1 2 3 4 5 nvt

Mijn werk 1 2 3 4 5 nvt

Mijn sportvereniging 1 2 3 4 5 nvt

Mijn hobbyvereniging 1 2 3 4 5 nvt

Mijn vrijwilligerswerk 1 2 3 4 5 nvt

Mijn school 1 2 3 4 5 nvt

Mijn woonplaats 1 2 3 4 5 nvt

Nederland 1 2 3 4 5 nvt

Europa 1 2 3 4 5 nvt

Wereld 1 2 3 4 5 nvt

Anders, namelijk … 1 2 3 4 5 nvt

Mijn gezin 1 2 3 4 5 nvt

Mijn familie 1 2 3 4 5 nvt

Mijn straat of buurt 1 2 3 4 5 nvt

Mijn vriendenkring 1 2 3 4 5 nvt

Mijn schoolgenoten 1 2 3 4 5 nvt

Mijn werk 1 2 3 4 5 nvt

Mijn sportvereniging 1 2 3 4 5 nvt

Mijn hobbyvereniging 1 2 3 4 5 nvt

Mijn vrijwilligerswerk 1 2 3 4 5 nvt

Mijn school 1 2 3 4 5 nvt

Mijn woonplaats 1 2 3 4 5 nvt

Nederland 1 2 3 4 5 nvt

Europa 1 2 3 4 5 nvt

Wereld 1 2 3 4 5 nvt

Anders, namelijk … 1 2 3 4 5 nvt

  Weet ik niet

  Geen van bovenstaande

  Anders, namelijk 

25. Leg uit waarom je die vaardigheden belangrijk vindt:

26. Over welke zaken in je omgeving maak jij je zorgen? 

27. Over welke zaken in de wereld maak jij je zorgen? 

28. Denk je dat deze zaken in de wereld, invloed hebben op jouw 

leven?

  Ja

  Nee

  Weet ik niet

29. Maak je je zorgen voor de toekomst, of je het leven kunt leiden dat 

je graag wilt? 

  Ja

  Nee

  Weet ik niet

30. Leg uit

31. Vind je dat jij genoeg kansen krijgt om het leven te leiden dat je 

graag wilt?

  Ja

  Nee

  Weet ik niet

32. Denk je dat iedereen genoeg kansen heeft voor het leven dat ze 

willen?

  Ja

  Nee

  Weet ik niet

33. Zo nee, heb je ideeën hoe we dat kunnen verbeteren?

34.  Wil je nog iets kwijt over de vragenlijst? 

Bedankt voor het invullen! We verloten 10 cadeaubonnen van €20. Het 

loten gaat via je docent. Resultaten zijn in september 2016 op www.njr.

nl te zien. Voor vragen en suggesties kan je mailen naar panel@njr.nl
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Bijlage 2 |
Tabel A. Waar gebruik jij je sterke punten wel eens? (meerdere  

        antwoorden waren mogelijk)

Tabel B. De mate waarin jongeren in hun omgeving hun sterke punten  

        ontwikkelen.

Tabel C. Wat is op jou van toepassing? (meerdere antwoorden waren  

         mogelijk)

Mijn vriendenkring 81%

Mijn gezin  72,5%

Mijn school 65,2%

Mijn familie  63,9%

Mijn schoolgenoten 62,1%

Mijn sportvereniging 41,1%

Mijn werk 33,3%

Nederland 24%

Mijn woonplaats 21%

Mijn straat of buurt 19,6%

Europa 16,5%

Wereld 16,4%

Mijn hobbyvereniging 16,1%

Mijn vrijwilligerswerk 8,3%

Weet ik niet 3,3%

Niets 0,9%

(erg) veel (erg) weinig

vriendenkring 73,7% 8,7%

gezin 65,8% 13,9%

school 60,1% 12,7%

familie 56,9% 14,5%

sportvereniging 56,2% 19,5%

schoolgenoten 54,5% 13,1%

hobbyvereniging 48,1% 27,9%

werk 48% 23%

Nederland 41,7% 30,1%

wereld 37,5% 41,4%

woonplaats 37,1% 28,9%

Europa 35% 39%

vrijwilligerswerk 31,7% 45%

straat of buurt 26,6% 40,2%

Niets 33,7%

Gescheiden ouders 20,3%

Problemen thuis 10,2%

Afkomstig uit een andere cultuur dan de meeste 
jongeren die je kent

9,7%

Ouder(s) zonder werk 9,7%

Psychische problemen (bijv. depressief, 
angstaanvallen)

9,7%

Langdurig ziek 6,3%

Functiebeperking (gehandicapt, chronisch ziek) 4,7%

Gevlucht uit je vaderland 4,5%

Anders geaard dan de meeste jongeren die je 
kent (bijv. homo, lesbisch)

3,8%

Jonge mantelzorger (zorg voor familielid) 3,3%

Ervaring met detentie 3,1%

Woont (of hebt gewoond) in een tehuis 3,1%

(Ouders met) andere religie dan de meeste 
jongeren die je kent

2,8%

Colofon
NJR, september 2016
Met dank aan de jongeren die hebben meegedaan aan de enquête en de 
docenten die hebben meegeholpen. 

Tekst: Sheila Rebel
Vormgeving: Rianne Rijlaarsdam

Mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS)en het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

De scholen die vertegenwoordigd zijn in dit onderzoek zijn: Actief College 
(Oud-Beijerland), Reynaert College (Hulst), Scala College (Alphen aan de Rijn), 
Edith Stein College (Den Haag), CS Walcheren (Middelburg), ROC Aventus 
(Apeldoorn), Dr. Nassau College (Assen) , Stedelijk Dalton Lyceum (Dordrecht), 
Stellingwerf College (Oosterwolde), Sint Jans College (’s-Hertogenbosch), Bornego 
College (Heerenveen), SG De Rietlanden (Lelystad), Mytylschool De Trappenberg 
(Huizen), Koning Willem II (Tilburg), ROC Midden Nederland (Utrecht).
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