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Voorwoord
Dit rapport is geschreven naar aanleiding van het afstudeeronderzoek voor de opleiding HBOpedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, te Nijmegen. Dit afstudeeronderzoek is
uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met Kuseema in Nijmegen.
Wij, Alineke de Boer, Vivian Brangers en Casmira van der Sligte, ronden in dit stadium de opleiding
pedagogiek na vier jaar af. In vijf maanden onderzoek hebben we intensief samengewerkt en ieders
kwaliteiten benut in specifieke momenten van het onderzoek.
Dit rapport is bestemd voor professionals die met jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met
zeventien jaar in aanraking komen. Professionals in de brede zin van het woord; Ouders, opvoeders,
docenten, trainers of hulpverleners.
Nu we in de eindfase zijn beland willen we graag onze dank betuigen aan iedereen die een bijdrage
heeft geleverd aan de totstandkoming van dit rapport.
Onze dank gaat uit naar Wilma Klijn en Nienke Manderveld van Kuseema Nijmegen. Naar Wybren
Grooteboer en Mariska Gootzen, begeleider en beoordelaar vanuit de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen.
Alle organisaties die het contact met groepen jongeren hebben mogelijk gemaakt, te noemen:
 Het Canisus College de Goffert te Nijmegen
 Het scholengemeenschap WereDi te Valkenswaard
 De JongIn redactie te Weert
 Het Emelwerdacollege te Emmeloord
 Het Groenhorstcollege te Emmeloord
 De JongIn redactie te Emmeloord
 De Dansgroep ArtFX te Amsterdam
 Het jongerencentrum te Groesbeek
 Alle maatschappelijke stagiaires bij JongIn te Nijmegen
Daarnaast willen we de professionals die we gesproken hebben bedanken voor de tijd en informatie.
Als laatste bedanken we alle jongeren in Nederland die hebben meegedaan aan een focusgroep en
die schriftelijk of digitaal de enquête hebben ingevuld!
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Samenvatting
In februari 2013 is Kuseema, communicatiebureau in Nijmegen, met de vraag gekomen hoe jongeren
vriendschap beleven en wat de overeenkomsten en verschillen zijn met het beeld dat professionals
hiervan hebben. Drie studenten van de opleiding Pedagogiek in Nijmegen hebben deze vraag
opgepakt en hier praktijkonderzoek naar gedaan.
De behoefte van Kuseema is om over meer eigen kennis op het gebied van vriendschap onder
jongeren te beschikken. De informatie die voor handen was voldoet niet aan hun eisen. Daarom is
het noodzakelijk dat dit onderzoek is gedaan. Kuseema wil graag eigen informatie hebben waarmee
zij hun klanten (professionals die met jongeren werken) kan informeren. Hiermee wil ze expert zijn
over vriendschap onder jongeren. Dit onderzoek is gebaseerd op de aanname die gedaan is door
Kuseema. Uit de gesprekken blijkt dat er sprake zou zijn van een generatiekloof tussen professionals
die werken met jongeren en jongeren. Of deze aanname juist is, is gebleken uit dit onderzoek.
Het doel van het onderzoek is: Kennis en inzicht krijgen in hoe vriendschappen onder jongeren
(twaalf tot en met zeventien jaar van het voortgezet onderwijs, woonachtig door heel Nederland,
met een spreiding in opleidingsniveau) in deze tijd zijn, waarbij gekeken is naar het beeld dat
professionals hiervan hebben. Met deze kennis is Kuseema handreikingen geboden, waardoor ze
deskundig is op dit gebied. Deze kennis is gehaald bij jongeren binnen de doelgroep en verschillende
professionals die met hen werken.
Bij dit doel hoort de volgende vraagstelling: Wat betekent vriendschap voor jongeren, hoe verhoudt
zich dit met de literatuur en wat zijn de verschillen en overeenkomsten met het beeld dat
professionals hiervan hebben. Welke handreikingen zijn geschikt voor Kuseema om deze kennis op
professionals over te brengen?
In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van zowel de kwantitatieve als kwalitatieve
onderzoeksmethode, deze methodes worden gecombineerd. Voor het verwerken van de gegevens is
er gebruik gemaakt van de constante vergelijksmethode. Dit heeft de basis van onderzoek gevormd
en gezorgd voor het afbakenen van categorieën. Tussentijds zijn de gezamenlijke gegevens
geanalyseerd, net zolang tot dat er geen nieuwe gegevens meer gevonden werden. Op dat moment
is er begonnen met het verwerken en analyseren van alle gegevens.
Tijdens het onderzoek zijn er 88 jongeren gesproken in focusgroepen van 2 tot 8 jongeren. Daarnaast
is er via de website van ‘jongin.nl’ een digitale enquête uitgezet, deze is ingevuld door 218 jongeren.
Tot slot zijn er 6 professionals, die met jongeren werken, geïnterviewd. Deze gegevens samen
hebben ervoor gezorgd dat er een beeld naar voren is gekomen over hoe jongeren vriendschap
beleven en wat de overeenkomsten en verschillen zijn met het beeld dat professionals hiervan
hebben.
De voornaamste conclusie van het onderzoek is dat jongeren een duidelijk beeld van vriendschappen
hebben en professionals in deze vriendschappen weinig kunnen toevoegen. Echter kunnen
professionals wel de externe factoren, alvorens er een vriendschap ontstaat, beïnvloeden. Wanneer
deze omgevingsfactoren positief zijn is het voor jongeren makkelijker een vriendschap te laten
ontstaan.
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1. Inleiding
Kuseema is een communicatiebureau gevestigd in Nijmegen. Zij is deskundig in de communicatie van
de overheid naar haar jonge burgers via verschillende websites. In het kader van dit
afstudeeronderzoek zal er een product ontwikkeld worden voor Kuseema, met als doel wat
vriendschap voor jongeren inhoudt en hoe professionals jongeren kunnen begeleiden rondom dit
thema.
Kuseema heeft belang bij dit onderzoek omdat zij met het product de deskundigheid en daarmee
professionaliteit van haar organisatie vergroot. Hierdoor kan zij zowel jongeren als professionals
informatie bieden via de door hun ontwikkelde websites, Centrum voor Jeugd en Gezin en ‘Jongin.nl’
Onder het kopje begripsconcretisering is de organisatie Kuseema verder omschreven.
‘Jongin.nl’ is een van de projecten van Kuseema, met deze website biedt ze leuke en belangrijke
informatie aan voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Het doel van Jongin.nl is om jongeren
interactief te bereiken en om tegelijkertijd een poortfunctie te bieden naar laagdrempelige,
betrouwbare en actuele informatie. Hiermee wil zij ervoor zorgen dat jongeren de informatie krijgen
die zij nodig hebben bij hun vragen (Kuseema, z.d.). Ongeveer 80% van de informatie op de website
wordt geleverd door ‘Jongin.nl’, daarnaast wordt ongeveer 20% van de informatie op de website
verzameld door de organisatie of gemeente die de website afneemt (Jongin.nl, z.d.). Deze informatie
kan ze zelf toevoegen aan de website, waardoor elke gemeente de website op maat kan maken.
Gemeenten kunnen de website van ‘Jongin.nl’ van Kuseema afnemen.
Het onderzoek dat voor u ligt is gebaseerd op waarnemingen van Kuseema. Zij heeft waargenomen
dat er verschillen zijn in vriendschappen tussen jongeren door de tijd heen. Dit heeft ze
waargenomen tijdens gesprekken met professionals. Tijdens deze gesprekken is bij Kuseema de
vraag naar boven gekomen; ‘Wat is vriendschap nu eigenlijk en wat verwachten jongeren hierin aan
begeleiding van professionals?’
De vraagstelling van het onderzoek is als volgt; ‘Wat betekent vriendschap voor jongeren, hoe
verhoudt zich dit met de literatuur en wat zijn de verschillen en overeenkomsten met het beeld dat
professionals hiervan hebben? Welke handreikingen zijn geschikt voor Kuseema om deze kennis op
professionals over te brengen?’
In dit onderzoek is het volgende doel nagestreefd: Kennis en inzicht krijgen in hoe vriendschappen
onder jongeren in deze tijd zijn. Waarbij er gekeken is naar het beeld dat professionals hiervan
hebben. Met deze kennis is Kuseema handreikingen geboden, waardoor ze deskundig is op dit
gebied. Deze kennis is gehaald bij jongeren binnen de doelgroep en verschillende professionals die
met hen werken.
De hierbij behorende deelvragen zijn:
1. Hoe ervaren jongeren vriendschappen en wat zegt de literatuur hierover?
2. Wat is het beeld van professionals over de vriendschappen onder jongeren?
3. Welke handreiking is geschikt voor Kuseema om deze kennis op professionals over te
brengen?
Voor een verdere uitwerking van de onderzoeksmethode wordt u verwezen naar het hoofdstuk
‘onderzoeksplan’. Gezien de beschikbare tijd is het onderzoek onder een kleine populatie
afgenomen. Mogelijk is er op enkele gebieden verder onderzoek nodig.
In dit onderzoeksrapport wordt met regelmaat gesproken over professionals, tevens de doelgroep
waarvoor dit rapport bestemd is. Onder professionals worden zowel hulpverleners als opvoeders
bedoeld. Wanneer er over vriendschappen gesproken wordt, is geduid op vriendschappen onder
jongeren waar onderzoek naar gedaan is. De exacte uitwerking van de doelgroep ‘jongeren’, staat
weergegeven in het onderzoeksplan onder ‘begripsconcretisering’.
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2. Probleemanalyse
De behoefte van Kuseema is om over meer eigen kennis op het gebied van vriendschap onder
jongeren te beschikken. Zij geeft aan dat de informatie en kennis die zij ter beschikking heeft niet
voldoet aan de door hun gestelde eisen, daarom is nader onderzoek noodzakelijk. Kuseema wil graag
eigen informatie hebben waarmee ze professionals kan informeren, hiermee wil ze expert zijn op het
gebied van vriendschap onder jongeren.
De vraag van de opdrachtgevers binnen dit onderzoek is; verschaf ons deze kennis van vriendschap
onder jongeren, zodat wij de expertrol kunnen uitoefenen die we nastreven. Hiermee kan Kuseema
een preventieve rol vervullen op het gebied van vriendschap onder jongeren. Kuseema wil antwoord
geven op de vragen die jongeren hebben op verschillende gebieden. Het doel is voorkomen dat
jongeren vastlopen in de vragen die ze hebben omtrent vriendschap, waardoor hulpverlening niet
nodig is. Kuseema heeft aangegeven dat zij op het gebied van vriendschap, niet beschikt over
voldoende deskundigheid. Het is dus van belang dat Kuseema deze deskundigheid verwerft.
Kuseema wil jongeren sterk maken in deze maatschappij. Ze geeft jongeren informatie over
verschillende onderwerpen. Hiermee wordt onder andere voorkomen dat jongeren professionele
hulpverlening nodig hebben. Ook op het gebied van vriendschap kan Kuseema hierin van betekenis
zijn, aangezien ze jongeren wil informeren over vriendschap. In het kader van de ontwikkelingstaak;
identiteit ontwikkelen (Kohnstamm R. , 2009), zijn jongeren opzoek naar zichzelf. In dit zoekproces
zoeken ze antwoorden op de vraag wie ze zijn. Ze richten zich vanaf 13, 14 jaar in toenemende mate
op hun leeftijdsgenoten. Ze zoeken steun bij vrienden als ze met vragen en problemen zitten. Leren
van elkaar hoe ze relaties kunnen aangaan, keuzes maken in uitgaan of hoe ze kunnen omgaan met
mode en trends (Hermes, Naber, & Dieleman, Leefwerelden van jongeren, 2012).
Wat betreft vriendschap signaleren de opdrachtgevers dat in de huidige samenleving vriendschap
onder jongeren in een ander daglicht is komen te staan. Dit baseren ze op ervaring uit de praktijk en
het ontstaan van communicatie via ‘social media’. Deze ervaringen zijn onder andere ontstaan bij
bijeenkomsten waarbij de opdrachtgevers aanwezig zijn geweest, zowel in hun werksetting als in hun
privéleven. De opdrachtgevers stellen bij dit signaal de vraag of deze ervaringen en gedachtes
kloppen. Aangezien zij over weinig tot geen maatschappelijk onderzochte gegevens beschikken.
Wat tot gevolg heeft dat dit onderzoek gebaseerd is op de volgende aanname: Er is een mogelijke
kloof tussen jongeren en professionals op het gebied van vriendschap onder jongeren (Manderveld &
Klijn, 2013).
Kuseema wil haar professionaliteit en deskundigheid vergroten op dit gebied waardoor er in dit geval
meer sprake is van een preventieve vraag dan van een vaststaand probleem. Dit maakt Kuseema
eigenaar van deze vraag, aangezien zij de behoefte heeft om professionals van relevante informatie
over vriendschappen onder jongeren te voorzien. Het belang van Kuseema is dat ze door deze kennis
hun kwaliteit van diensten kan waarborgen.
Als Kuseema deskundig wil worden op het gebied van vriendschap onder jongeren, heeft zij kennis
nodig. In het verleden zijn er al onderzoeken gedaan naar vriendschap, echter zijn deze onderzoeken
niet in zijn geheel bruikbaar. Dit komt doordat de kennis hierover beperkt is. Grootschalig onderzoek
besteedt maar weinig aandacht aan de belevingswereld in het dagelijks leven van jongeren, terwijl
kleinschalige onderzoeken niet te generaliseren zijn onder de gehele doelgroep. Dit geldt ook voor
internationale resultaten, omdat de betekenis, beleving en vorm van vriendschap cultuur gebonden
zijn. Bij de gedane onderzoeken is er geen eenheid te vinden in definitie en betekenis, ideaal en
werkelijkheid lopen vaak door elkaar heen voor respondenten (Hermes, Naber, & Dieleman, 2012).
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Verschillende onderzoeken geven bovenstaande ontwikkeling weer. Zo blijkt uit het onderzoek van
Sikkema (2012) genaamd ‘Jongeren 2011’, dat onderlinge communicatie veranderd is door de komst
van twitter en WhatsApp. Een citaat uit dat onderzoek over WhatsApp: “Ik maak iedere dag zeker 50
keer iets mee waarover ik met iemand wil praten. Daar voer je dan een gesprek over. Ik druk zeker
1000 keer per dag op enter. Misschien wel 2000 keer!” Meisje, bovenbouw middelbare school
(Sikkema, 2012).
Uit gesprekken met Kuseema is gebleken dat de opdrachtgevers aannemen dat er sprake is van een
generatiekloof tussen professionals die werken met jongeren en de jongeren zelf (Manderveld &
Klijn, 2013). Professionals kunnen hierdoor onvoldoende aansluiten bij de belevingswereld van
jongeren, wat de kwaliteit van hulpverlening vermindert. Dat aansluiting bij jongeren belangrijk is
wordt bevestigd door Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling. Forum publiceert een
handreiking voor jongerenwerkers waarin het belang van aansluiten in de begeleiding van jongeren
duidelijk wordt. Aansluiting creëer je door contact te onderhouden met jongeren. Contact met
jongeren geven instellingen en gemeenten een beter inzicht in wat de jongeren bezighoudt. Wat
noodzakelijk is om activiteiten en beleid hierop aan te passen. ‘Een belangrijke reden is om jongeren
bij activiteiten en besluitvorming te betrekken. Hierdoor groeit het inzicht in deze doelgroep.
Daardoor zijn overheid en instellingen beter instaat om op de behoeften van jongeren in te gaan en
het jeugdbeleid te verbeteren. Participatie is de manier om tot een vraaggerichte aanpak voor
jongeren te komen (Behoekoe, 2008, p. 6).’ Uit informatie van het Nederlands jeugdinstituut blijkt
dat de pedagogische geschiedenis veel veranderingen heeft gekend. Naar voren komt onder andere
het belang van aansluiten bij jongeren om hen te kunnen bereiken. Dit artikel bevestigt het verschil
in generatie en tijd wat om nieuwe informatie over het aansluiten bij jongeren vraagt (Nederlands
Jeugd Instituut, 2012).
In een interview met vier jongeren is bevestigd dat ‘social media’ invloed heeft op de huidige
vriendschappen onder jongeren. Zij ervaren de’ social media’ als positieve ontwikkeling, omdat ze zo
contact kunnen onderhouden wanneer ze elkaar niet zien. Daarnaast herkennen zij
generatieverschillen tussen hun ouders en zichzelf. Belangrijk verschil wat zij hierin noemen is dat
men vroeger vriendschappen moest onderhouden door echt met ze af te spreken. Nu is er Twitter en
WhatsApp die dat makkelijker maken (Evi, Pien, Mara, & Anouk, 2013).
Het gebrek aan informatie over vriendschap onder jongeren werd duidelijk naar aanleiding van een
gesprek tussen Kuseema en een professional (Manderveld & Meesters, 2012). Kuseema realiseerde
zich dat er op de website van ‘Jongin’ geen informatie staat over vriendschap. Bij het schrijven van
een tekst hierover is zij tot de conclusie gekomen dat ze niet weet wat vriendschap in de huidige
samenleving voor jongeren betekent.
In dit onderzoek is er ook gekeken naar bestaande kennis die aanwezig is. De eerste inzichten zijn
hieronder in een theoretisch kader weergegeven.
Het probleem doet zich voor op het werkterrein van Kuseema. Het werkterrein van Kuseema bestaat
uit de gemeenten waarvoor zij de websites van ‘Jongin.nl’ en het ‘Centrum voor Jeugd en Gezin’
(nader te noemen CJG) leveren.
De ideale situatie is door onderzoek te doen onder jongeren en in de literatuur, nieuwe kennis te
werven en deze te koppelen aan bestaande relevante kennis. Deze kennis is tastbaar gemaakt voor
Kuseema waardoor zij de expertrol op zich kan nemen die voor hen belangrijk is. Kuseema verwerft
hierbij eigen nieuwe informatie die past binnen deze tijd en binnen wat Kuseema wil weten over
vriendschap.
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Theoretisch kader
De ontwikkeling van vriendschappen bij jongeren
Judith Harris stelt dat ouders in de adolescentiefase van hun kind weinig in te brengen hebben over
de vorming van hun kind. Deze rol is dan weggelegd voor leeftijdsgenoten en vrienden (Harris J. ,
1999).
Kohnstamm (2009) beschrijft in haar boeken over ontwikkelingspsychologie dat er drie soorten
groepen onder jongeren te onderscheiden zijn. Te noemen; boezemvrienden/hartsvriendinnen,
vriendengroepen en subculturen. In dit onderzoek zullen de eerste twee typen worden
meegenomen en blijft het type subcultuur buiten beschouwing. Adolescenten houden elkaar een
spiegel voor, ze ontwikkelen een eigen zelfbeeld door naar elkaar te kijken en te vergelijken.
Hieronder zullen bovengenoemden groepen beschreven worden:
Boezemvrienden en hartsvriendinnen; Iets wat veel volwassenen niet meer te hebben . Er is nog
weinig vastgesteld over hoe je je als vrienden aangetrokken voelt. Verschillende onderzoeken geven
verschillende verklaringen. Mogelijke verklaringen zijn een bepaalde etnische afkomst, type school
en opleiding, karakter.
De vriendengroep; Een groep jongeren, bestaande uit dezelfde sekse maar ook gemengde groepen
komen voor. Een opvallend verschil is dat vriendengroepen bestaande uit enkel meisjes vaak kleiner
zijn dan vriendengroepen bestaande uit enkel jongens. ‘Social media’ is niet meer weg te denken en
een mobiel fungeert als levenslijn, om contact te houden met de vriendengroep. In
meisjesvriendengroepen is het sociale milieu erg belangrijk in het ontstaan van vriendengroepen
(Kohnstamm R. , 2009).
Wat is al bekend over vriendschappen onder jongeren?
Vriendschappen zijn onder jongeren erg belangrijk. Jongeren kunnen zich aan hun leeftijdsgenoten
spiegelen. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn erg belangrijke waarden. Zo dragen ze soms
dezelfde kledingstijl of luisteren dezelfde muziek. Een vriendengroep onder jongeren bestaat vaak
uit gemengde jongens- meisjes groepen.
Zoals Ben Baarda in het boek creatief communiceren met kinderen weergeeft: “Mijn vrienden zijn
echt vet belangrijk voor me. Ik zou niet weten wat ik zonder ze moest. We luisteren veel naar muziek.
Via sms en msn spreek ik de meesten dagelijks. Ook heb ik hele discussie met ze, bijvoorbeeld hoe
belangrijk het is om later veel geld te verdienen” (Baarda, Drukker, & Sieders, 2012, p. 25).
Vriendschappen zijn een moeilijke, maar belangrijke factor in de ontwikkeling van jongeren.
Jongeren worstelen hier soms mee. Er zijn dan ook verschillende sites waar je als jongere je vragen
over vriendschap kunt stellen (Vriendschap, z.d.).
Een landelijke trend is de explosieve toename in het gebruik van ‘social media’ (Veen, 2012). Daarbij
kunnen professionals niet vanuit hun eigen ervaringen reageren omdat ‘social media’ in die tijd er
simpelweg nog niet was (O’Dell, 2011).
Vriendschap
Vriendschappen ontstaan en vergaan. In de overgang van basisschool naar middelbare school
verandert vaak de inhoud van vriendschappen en kan er een verandering in vriendschappen
plaatsvinden door bijvoorbeeld ontstane afstand of verandering van school. ‘De middelbare school is
de broedplaats voor nieuwe sociale contacten en nieuwe vriendengroepen ’ stelt van der Plas
(van derPlas, 2012, p. 6). In de jaren ’50 heeft Erikson (1956) een theorie ontwikkeld om de
ontwikkeling van mensen (hier gelezen als adolescenten) te beschrijven, namelijk: ‘egodevelopment’. Adolescenten verkeren vaak in het 5de stadium van de 8 stadia die een mens kan
doorlopen. Dit is het stadium van identiteit (Oden, 2010). Hierbij spelen vragen als ‘wie ben ik’ en
‘hoe pas ik in de wereld’, een rol. Vrienden zijn volgens Stern (2004) een belangrijke steun
(Bräutigam, 2012).
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Welke factoren uit de maatschappij beïnvloeden vriendschappen?
Om deze deelvraag te beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van het ecologisch model van
Bronfenbrenner (1977). Hij gaat ervan uit dat de omgeving waar kinderen en jongeren in opgroeien
hun ontwikkeling beïnvloedt (Eldering, 2006). Aan de hand van verschillende systemen zullen de
maatschappelijke factoren die vriendschappen kunnen beïnvloeden worden weergegeven.
Het microsysteem;
‘Het microsysteem is het geheel van relaties tussen een jeugdige en zijn omgeving in een bepaalde
setting’ (Eldering, 2006, p. 41). Een van de belangrijkste microsystemen van kinderen is het gezin,
naar mate kinderen ouder worden ontstaan er meerdere microsystemen. Wanneer er over
meerdere microsystemen gesproken wordt, wordt al gauw het mesosysteem bedoeld.
Judith Harris stelt dat ouders in de adolescentiefase van hun kind weinig in te brengen hebben over
de vorming van hun kind. Deze rol is dan weggelegd voor leeftijdsgenoten en vrienden (Harris J. ,
1999). Jongeren tussen de dertien en zestien jaar oud verkeren in de puberteit. Zij maken fysieke en
sociale-emotionele ontwikkelingen door (Harris J. , 1999).
Het mesosysteem:
‘Het geheel van microsystemen waarvan een jeugdige deel uitmaakt wordt mesosysteem genoemd’
(Eldering, 2006, p. 41). Jongeren participeren vaak in meerdere microsystemen, deze vormen samen
een mesosysteem.
Leeftijdsgenoten worden belangrijker voor jongeren en onzekerheid komt veel voor. Uit onderzoek
is gebleken dat 27% van de jongeren zich buitengesloten voelt als ze op ‘social media’ zien dat
vrienden iets eerder weten dan zij zelf. 14% van de jongeren voelt zich dan enigszins buitengesloten
en 59% voelt zich niet buitengesloten (Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012). In
het volgende hoofdstuk, vriendschap onder jongeren, zal hier dieper op ingegaan worden.
Het exosysteem:
‘De belangrijkste sociale culturen van het exosysteem zijn het werk en het sociale netwerk bij ouders,
de buurt waarin het gezin woont en de etnische en religieuze gemeenschap waarvan het gezin deel
uitmaakt’ (Eldering, 2006, p. 42) .
Etniciteit speelt ook in vriendschappen onder jongeren een rol. In Nederland zijn veel verschillende
culturen gevestigd. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de jongeren met een allochtone
achtergrond geen vriendschap gesloten heeft met jongeren met een Nederlands achtergrond. De
reden hiervoor is dat het ‘niet zo klikt’ tussen deze jongeren. Wanneer er verder gekeken wordt lijkt
vriendschap ook samen te hangen met opleiding en inkomen (Naber D. P., 2004).
Het macrosysteem:
‘Het macrosysteem is geen concrete sociale structuur, maar heeft betrekking op de cultuur of de
heersende ideologie van een samenleving (Eldering, 2006, p. 44)’.
Een van de meest belangrijke ontwikkelingen van de laatste jaren is de enorme opkomst van ‘social
media’. Er is als het ware een tweede wereld wat betreft vriendschap ontstaan. Het aantal
vriendschappen is daarmee explosief toegenomen. Al zijn dit weliswaar web-vrienden in plaats van
vrienden in real life (Frankenhuis, van der Hagen, & Smelik, 2007). Er gaan geruchten dat ‘social
media’ een negatieve werking op vriendschappen onder jongeren zou hebben.
Echter bewijst onderzoek dat ‘social media’ geen negatief maar ook geen overtuigend positief effect
heeft op goede vriendschappen. Wanneer Facebook vaker en op een sociale manier gebruik wordt,
kan het wel een toevoeging zijn voor het onderhouden van goede vriendschappen (Berg, 2011).
Een verandering van tijd is terug te zien in het volgende voorbeeld: Vroeger, in 1996, hing je
populariteit bijvoorbeeld af van je ‘tamagotchi’ of brommer (Mahabali, z.d.). In de huidige generatie
wordt populariteit onder jongeren bepaald door de hoeveelheid vrienden op Hyves, Twitter of
Facebook.
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Als je als jongeren niet meedoet aan ‘social media’ kan dat tot een gevoel van ‘er niet bij horen’
leiden (Postma, 2010).
De Nederlands Omroep Stichting (NOS) publiceerde op 7 mei 2012 een artikel met de volgende kop;
‘Stress jongeren door sociale media’ (NOS, 2012). Jongeren geven aan altijd bereikbaar te moeten
zijn en 86% geeft aan hun smart Phone altijd bij zich te hebben. 74% van de jongeren geeft aan dat
zij ‘social media’ een goede bron vinden om te volgen wat vrienden aan het doen zijn (Nationale
Academie voor Media & Maatschappij, 2012).
Daarnaast is er een verandering in generatie gaande. Er worden discussies gevoerd over op welke
gebieden een generatiekloof ontstaat. Cognitief of toch vooral op sociaal gebied? ‘Vroeger was alles
beter’, een veel gehoorde uitspraak, die de nodige vragen oproept waarin deze verandering dan
plaatsvindt. Inez Groen, auteur van het boek Generatie Einstein, stelt dat volwassenen, jongeren van
nu, niet begrijpen. Ze vinden ze oppervlakkig, onverschillig en tegendraads. Hierdoor is er sprake
van een generatiekloof. Alexander Schouten stelt daarentegen dat er geen generatiekloof is; maar
dat enkel de toepassingen van vriendschap veranderd zijn door de jaren. De ‘social media’ vervangt
deels hetgeen dat vroeger op het schoolplein gebeurde (Groen & Boschma, 2010).
Van ’t Hof stelt dat er geen sprake is van een cognitieve generatiekloof maar juist van een sociale
generatiekloof ‘Je hebt als jongere nu eenmaal voorsprong op ouderen omdat je veel meer gebruik
maakt van nieuwe technologie’ (Edusite, z.d.).
Conclusie:
Hierboven zijn verschillende typen factoren genoemd. Het blijkt dat het thema vriendschap vanuit
verschillende facetten wordt beïnvloedt. De drie belangrijkste punten van beïnvloeding zijn:
 De jongere maakt een ontwikkeling door van kind naar volwassene waarbij zij zelfstandiger
wordt en waarbij andere jongeren belangrijker zijn dan ouders.
 Vanuit de maatschappij speelt de grote diversiteit aan culturen in Nederland een rol waarbij
dezelfde culturen gemakkelijker vriendschap sluiten. Er is sprake van een overeenkomst wat
contact vergemakkelijkt.
 De laatste maatschappelijke factor is het gebruik van ‘social media’. Doordat dit een relatief
nieuw fenomeen is, zijn er veel ‘ouderen’ die hier geen kennis van hebben. Jongeren meten
hun mate van populariteit aan het aantal ‘vrienden’ via ‘social media’. Zoals Groen &
Boschma, in het boek ‘Generatie Einstein’, stelden dat de ‘social media’ deels vervangt wat
vroeger op het schoolplein gebeurde onder vrienden (Groen & Boschma, 2010).
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3. Onderzoeksvraagstelling
Doel van de opdrachtgever
Het doel van de opdrachtgever voor dit onderzoek luidt als volgt: Informatie inwinnen op het gebied
van vriendschap onder jongeren waardoor de opdrachtgever deskundigheid over dit onderwerp kan
overdragen aan professionals.
Doel van het onderzoek
In dit onderzoek is het volgende doel nagestreefd: Kennis en inzicht krijgen in hoe vriendschappen
onder jongeren in deze tijd zijn. Waarbij er gekeken is naar het beeld dat professionals hiervan
hebben. Met deze kennis is Kuseema handreikingen geboden, waardoor ze deskundig is op dit
gebied. Deze kennis is gehaald bij jongeren binnen de doelgroep en verschillende professionals die
met hen werken.
Vraagstelling
Aan de hand van de probleemanalyse is de volgende vraagstelling geformuleerd:
‘Wat betekent vriendschap voor jongeren, hoe verhoudt zich dit met de literatuur en wat zijn de
verschillen en overeenkomsten met het beeld dat professionals hiervan hebben?
Welke handreikingen zijn geschikt voor Kuseema om deze kennis op professionals over te brengen?’
Deelvragen
Om de vraagstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Hoe ervaren jongeren vriendschappen en wat zegt de literatuur hierover?
2. Wat is het beeld van professionals over de vriendschappen onder jongeren?
3. Welke handreiking is geschikt voor Kuseema om deze kennis op professionals over te brengen?
Begripsconcretisering
Vriendschap – Het speciale van vriendschappen onder jongeren zit hem vooral in de
gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Bij een vriendschap is altijd sprake van een emotionele
uitwisseling en het delen van geheimen en problemen. Je kan je vrienden voor honderd procent
vertrouwen (Kohnstamm R. , 2009).
Volgens Ron Scholte en Rutger Engels is dit de definitie van vriendschap: “Een vriendschap is een
speciaal soort relaties tussen twee mensen die elkaar graag mogen. Het wordt gekenmerkt door
wederkerigheid tussen en betrokkenheid van de twee personen die zichzelf als gelijke beschouwen
wat betreft gevoelens en oriëntatie” (Scholte & Engels, 2010, p. 130).
Jongeren – Bij dit onderzoek is uitgegaan van jongeren in het voortgezet onderwijs. Dit zijn jongeren
in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar. De jongeren die betrokken worden bij het
onderzoek wonen door heel Nederland. Zowel in de stad als op het platteland als in een dorp. Om
een duidelijke weergave te geven is er een kaart ingevoegd. Deze kunt u vinden bij deelvraag 1.
Professionals – In dit onderzoeksrapport is met regelmaat gesproken over professionals. Hiermee zijn
zowel hulpverleners als opvoeders bedoeld. Iedereen die te maken heeft met het opvoeden van
jongeren en te maken krijgt met vriendschappen onder jongeren in zijn werk, is in dit onderzoek
gezien als professional op dit gebied. Er is op locatie met een aantal professionals gesproken. Bij
deelvraag 2 is een kaart bijgevoegd.
Kuseema – De opdrachtgever van dit onderzoek is Kuseema, specifiek te noemen Wilma Klijn en
Nienke Manderveld. Zij hebben dit onderzoek vanuit Kuseema begeleid en zullen na de
implementatie de verkregen informatie verspreiden onder professionals. Kuseema is een
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communicatiebureau gericht op de communicatie met de ‘jonge’ burgers in de samenleving. Zij is
gevestigd in Nijmegen. Daarnaast is ze gespecialiseerd in interactieve internetapplicaties.
Kuseema inspireert mensen met haar enthousiasme en creativiteit, daarbij is ze gericht op
maatschappelijke doelen. Kuseema neemt werk van klanten uit handen door praktische
ondersteuning en handige instrumenten aan te bieden. Hierbij analyseert ze en ondersteunt ze haar
klanten bij het maken van keuzes (Kuseema, z.d.).
Kuseema wil deskundig zijn op het gebied van communicatie met jongeren, waarbij ze professionals
en gemeenten willen informeren om op deze manier de jongeren te bereiken.
Kuseema betekent ‘communiceren ‘ in het Swahili. Een interessante link naar het thema vriendschap
is te leggen; op dit moment spreken professionals en jongeren niet dezelfde ‘taal’, ze kunnen niet
perfect met elkaar communiceren. Daar wil Kuseema verandering in brengen!

Alineke de Boer, Vivian Brangers & Casmira van der Sligte

14

‘Een onderzoek naar vriendschap onder jongeren’

Juni 2013

4. Onderzoek
Opzet onderzoek
Deelvraag Databronnen
1
Literatuur /
Jongeren
2
Professionals
3
Literatuur /
Kuseema

Verzameling techniek
Literatuuronderzoek/
Enquête / Interview
Interview
Literatuuronderzoek /
Interview

Kwalitatief/Kwantitatief
Kwantitatief /
Kwalitatief
Kwalitatief
Kwalitatief

Onderzoeksmethode
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Op twee
manieren zijn deze soorten van onderzoek doen gecombineerd.
1. Kwalitatief onderzoek inzetten als oriëntatie op het onderzoeksgebied. Dit is gedaan door
het interviewen van vier jongeren zoals weergegeven staat in de probleemanalyse. Op basis
van dit gesprek is er een kwantitatief onderzoek opgesteld door middel van enquêtes.
2. Na het uitzetten van de enquêtes zijn er verdiepende focusgroepen gehouden waardoor de
informatie uit de enquêtes verder uitgediept is. Hiermee is het gedachtengoed en de
beleving van de jongeren geanalyseerd. Op deze manier zijn kwantitatieve gegevens als
opstap voor kwalitatief onderzoek gebruikt (Arachnea, z.d.).
Voor de uitwerking van de focusgroepsgesprekken en de interviews is gekozen voor de constante
vergelijkingsmethode als leidraad. Deze methode is onder het kopje ‘Constante
vergelijkingsmethode’ verder uitgewerkt (Boeije, 2005).
Verloop onderzoek, betrouwbaarheid en validiteit
Aan de hand van onderstaande begrippen is de betrouwbaarheid en geldigheid van dit onderzoek
verantwoord. Vervolgens is er verantwoord hoe deze begrippen bij elk deel van het onderzoek
terugkomen. Hierbij is er een koppeling gemaakt tussen wat het plan was en wat er daadwerkelijk
gedaan is.
Om dubbele informatie te voorkomen zijn onderstaande begrippen door elkaar gebruikt.
Validiteit - De geldigheid van de inhoud van de gegevens; het waarheidsgehalte van de gegevens.
‘Geloofwaardigheid’ is het beeld dat wordt weergeven op grond van het onderzoek een echt,
waarheidsgetrouw beeld?
Betrouwbaarheid - Het vertrouwen in de werkwijze tijdens het onderzoek. Toevallige factoren
moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Factoren en situaties die de onderzoeksresultaten
kunnen kleuren of vertekenen.
Triangulatie - Op verschillende manieren het zelfde verschijnsel onderzoeken. Via meerdere kanten
en perspectieven. Op zoek gaan naar de overeenstemmingen tussen de gegevens in diverse
databronnen (Migchelbrink, Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn, 2008).
Onderzoek - Er is gebruik gemaakt van triangulatie tijdens dit onderzoek door vanuit drie
verschillende invalshoeken te onderzoeken wat de betekenis is van vriendschap onder jongeren,
vanuit de literatuur, vanuit de jongeren en vanuit de professionals. Dit vergroot de betrouwbaarheid
en de validiteit. Tijdens dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een logboek waarin de belangrijkste
beslissingen worden bijgehouden. De inhoud van dit onderzoek wordt gecontroleerd door andere
onderzoekers, namelijk de medestudenten en docenten van de opleiding Pedagogiek HAN te
Nijmegen. Als onderzoekers, maken wij gebruik van elkaar door onderling te overleggen en te
onderbouwen welke keuzes er gemaakt worden. Tevens vindt er onderlinge controle plaats in de
geraadpleegde bronnen.
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Enquête – Het doel van de enquête is om een zo groot mogelijke groep jongeren te bereiken. Hier is
voor een enquête gekozen omdat er niet genoeg tijd was om een grote groep jongeren te
interviewen. Om een zo groot mogelijke groep jongeren te bereiken is er een landelijke enquête
uitgezet. Deze landelijke enquête is verspreid onder jongeren via de website www.jongin.nl en via
‘social media’. Daarnaast is er, onder de jongeren waarmee gesproken is, als inleiding op het
interview ook een enquête uitgezet. Deze enquête is gelijk aan de landelijke enquête. Er is gestreefd
naar 150 volledig ingevulde enquêtes. Gezien de tijd, is dit een representatieve weergave binnen dit
onderzoek. Bij het opstellen van de enquêtes is er qua taalgebruik afgestemd op de jongeren. Dit was
nodig omdat de enquête via internet onder jongeren van verschillende niveaus en leeftijden door
heel Nederland is verspreid. Daarnaast is de enquête getest onder de doelgroep met ruimte voor
feedback. Hierdoor is de validiteit van de enquête vergroot. De informatie vanuit de enquête is geldig
omdat alle jongeren dezelfde enquête hebben ingevuld. Wel moet er rekening worden gehouden dat
niet alle jongeren even gemotiveerd waren tijdens het invullen van de enquête. Op de scholen waar
de onderzoekers zijn geweest hadden niet alle jongeren evenveel zin om de enquête in te vullen, dit
kan het waarheidsgehalte van de resultaten hebben beïnvloeden. In verband hiermee zijn de
enquêtes die niet volledig, of niet serieus zijn ingevuld er uitgehaald.
De enquêtes zijn digitaal ingevuld en worden via het programma ook weergegeven in percentages.
Dit vergroot de betrouwbaarheid van het onderzoek omdat hier geen fouten in gemaakt zijn. Door
het digitaal verzamelen is er een groot aantal enquêtes in korte tijd geanalyseerd.
Focusgesprekken – Het doel van de groepsgesprekken is om gericht te vragen naar de beleving van
vriendschap onder jongeren. Met deze gesprekken is er dichter bij de beleving van de jongeren
gekomen en hebben de onderzoekers inzicht in hun gedachtengoed gekregen. Daardoor is er ontdekt
wat jongeren elkaar en professionals zouden adviseren.
Tijdens deze groepsgesprekken is er gebruik gemaakt van de methode focusgroep. Hierdoor heeft
het onderzoek uitgebreide en diepgaande informatie van de respondenten gekregen. Een focusgroep
bestaat uit vijf tot vijftien respondenten, die op elkaar reageren. De kracht van de focusgroep ligt bij
dit onderzoek bij de interactie tussen de jongeren. Deze kwalitatieve onderzoeksmethode wordt
vaak in combinatie met kwantitatief onderzoek gebruikt (Labyrinth Onderzoek & Advies, 2010).
Deze gesprekken met jongeren hebben op locatie plaats gevonden. Bijvoorbeeld een school voor
voortgezet onderwijs of een jongerencentrum. De gesprekken hebben plaatsgevonden in kleine
groepjes van minimaal twee en maximaal tien jongeren. Er is gestreefd om minimaal vijftien
gesprekken met een variabel aantal jongeren af te nemen. Er is van uitgegaan dat er met minimaal
30 jongeren gesproken is tijdens het onderzoek.
De gesprekken zijn op een interactieve manier vormgegeven, waardoor er in een korte tijd zoveel
mogelijk informatie uit de jongeren is gekomen. De gesprekken hebben maximaal 45 minuten
geduurd. Dit om de belasting van de jongeren minimaal te houden. Belangrijk bij deze gesprekken is
dat er een veilige sfeer heerste.
De interactieve methode die gebruikt is, is ‘durf te kiezen’. Hierbij is aan de jongeren verschillende
stellingen voorgelegd, de jongeren zijn gaan staan bij het antwoord van hun keuze, eens of oneens.
Vervolgens is er doorgevraagd op het ‘waarom’ achter deze keuze. De stellingen die aan de jongeren
zijn voorgelegd hebben te maken met vriendschap.
Uiteindelijk zijn er 88 jongeren die deelgenomen hebben aan de focusgroepen. Dit is een
representatieve weergave van de doelgroep, daarvoor is deze groep te klein. Dit is de reden dat de
informatie uit dit onderzoek niet gegeneraliseerd kan worden. Omdat er een kleine hoeveelheid
jongeren is gesproken heeft dit een negatief effect op de validiteit. Voor een betrouwbare weergave
van de doelgroep hadden er meer jongeren deel moeten nemen aan de focusgroepen. Vanwege het
korte tijdsbestek van het onderzoek was dit niet mogelijk.
De informatie uit de focusgroepen is wel betrouwbaar, de omstandigheden waren bij alle
focusgroepen vrijwel gelijk. Bewust kleine groepen van maximaal 8 jongeren, hierdoor is de kans op
eerlijkheid en vertrouwen groter. De sfeer en de mogelijkheid om groepsdruk te voorkomen is zoveel
mogelijk benut, vooraf is er aangegeven dat geen enkel antwoord fout is en dat de jongeren ‘expert’
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zijn op dit gebied. Daarnaast zijn de jongeren aangemoedigd als ze alleen stonden, de gespreksleider
gaf aan dat dit knap en goed was. Uit de observaties van de gesprekken is gebleken dat er van
groepsdruk weinig tot geen sprake was, jongeren gingen vrijwel allemaal eens alleen staan. De
jongeren waren vrij om hun mening te geven en deden dit.
De gesprekken met de jongeren zijn opgenomen op audio en uitgebreid geanalyseerd, dit is gedaan
om alle waardevolle informatie te verkrijgen die jongeren gezegd hebben. Vervolgens zijn de
gesprekken gecodeerd. Aan de hand hiervan zijn er nieuwe vragen ontwikkeld. Hierbij is gebruik
gemaakt van de constante vergelijking methode. Bij de constante vergelijkingsmethode is er gebruik
gemaakt van triangulatie. De drie onderzoekers hebben los van elkaar de focusgroepen gecodeerd,
vervolgens zijn hier de belangrijkste begrippen uitgehaald. Vanuit drie invalshoeken zijn vervolgens
nieuwe vragen ontwikkeld. Er zijn in totaal drie rondes met gesprekken gevoerd. In de laatste ronde
kwam er geen nieuwe informatie naar voren, hierdoor kan er geconcludeerd worden dat de
informatie van de jongeren constant en daarmee valide en betrouwbaar is.
De enquêtes en focusgroepen zijn naast elkaar afgenomen. Er was helaas geen tijd om eerst de
enquêtes te analyseren om vervolgens de focusgroepen met jongeren te gaan doen. Dit heeft de
validiteit van de conclusie beïnvloed aangezien de resultaten van de enquête niet meegenomen zijn
in de focusgroepen.
Bij de focusgroepen is bij de drie rondes in elke ronde met een verschillend aantal jongeren
gesproken. Dit beïnvloedt de betrouwbaarheid in negatieve zin. Als er meer jongeren zijn gesproken
neemt de betrouwbaarheid toe. De groep participanten was niet in elke ronde gelijk waardoor de
conclusies per ronde afwijken in betrouwbaarheid.
Bij het lezen van de gegevens uit de focusgroepen enquête over ‘social media’ moet er rekening
worden gehouden met dat jongeren pas vanaf 14 jaar lid mogen worden op sites zoals Facebook. Dit
beïnvloedt de resultaten omdat niet alle jongeren hier een goed antwoord op kunnen geven, omdat
ze officieel nog geen toegang hebben tot deze mogelijkheden.
Interviews professionals – Het doel van de interviews is om het begrip vriendschap uit te diepen
onder professionals. Met deze interviews is er dichter bij de beleving van de professionals gekomen
en is er achter gekomen wat het probleem is waar ze tegen aanlopen op het gebied van vriendschap
bij jongeren. Tijdens het onderzoek zijn er interviews gehouden met minimaal vijf professionals. Dit
zijn professionals die samenwerken met de jongeren. Bijvoorbeeld, docenten, jongerenwerkers en
begeleiders. Deze gesprekken duurden maximaal één uur. In deze gesprekken zijn dezelfde vragen
gesteld als bij de groepsgesprekken met de jongeren. Hierdoor zijn de overeenkomsten en
verschillen tussen de professionals en de jongeren beter naar voren gekomen.
Uiteindelijk hebben er zes interviews plaatsgevonden onder professionals. Hierin zijn dezelfde vragen
over vriendschap voorgelegd als bij de jongeren. Dit om een betrouwbaar beeld te kunnen geven van
de overeenkomsten en verschillen tussen jongeren en professionals. Vanwege het tijdsbestek van
het onderzoek is er een kleine groep professionals individueel geïnterviewd. Op de locaties waar
focusgroepen met jongeren plaats hebben gevonden zijn de interviews met professionals gehouden.
De invloed van variabelen uit de omgeving is beperkt door professionals te spreken op dezelfde
plaats als waar met jongeren gesproken is, hierdoor is de validiteit vergroot.
De gesprekken met de professionals zijn opgenomen op audio, op deze manier kan er een
uitgebreide analyse geschreven worden waarbij de kans op gemiste informatie klein is. Dit komt de
betrouwbaarheid en validiteit ten goede. Daarnaast zijn alle interviewanalyses goedgekeurd door de
professionals.
Interview opdrachtgevers – Het doel van dit interview is inzicht krijgen in welke handreikingen
Kuseema reëel vindt om de interventie bij de professionals uit te kunnen voeren.
Dit interview zal maximaal één uur duren. Hierbij is het belangrijk dat er draagvlak voor de
implementatie is gecreëerd. Om de betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen is ook dit gesprek
opgenomen op audio, vervolgens is het gesprek uitgewerkt en ter controle goed gekeurd door de
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opdrachtgevers. Dit audiobestand is samen met alle andere bestanden van de interviews en
focusgroepen in overleg op te vragen bij de opdrachtgevers.
Constante vergelijkingsmethode
Gezien het hoge aantal interviews en focusgroepen dat afgenomen is tijdens dit onderzoek, is in
overleg met de HAN en de opdrachtgever, afgesproken om de gesprekken niet te transcriberen maar
alleen te analyseren. Hierbij is gebruik gemaakt van de constante vergelijkingsmethode.
De constante vergelijkingsmethode vormt de basis van de vorming en afbakening van categorieën.
Wanneer er nieuwe gegevens zijn verzameld wordt de dataverzameling tijdelijk afgesloten om te
gaan analyseren. Hierdoor kunnen er nieuwe begrippen geformuleerd worden, de inhoud van een
begrip kan dus wijzigen. Door deze manier zijn er tussentijds nieuwe vragen en veronderstellingen
ontstaan. Dit kan worden gezien als een tussenresultaat. Dit tussenresultaat wordt getoetst in de
volgende periode van dataverzameling. Zo levert de nieuwe dataverzameling vergelijkingsmateriaal
op. Om te voorkomen dat de participanten teveel gestuurd worden in hun antwoord (sociaal
wenselijke antwoorden of subjectiviteit) is er bij het opstellen van de stellingen gezorgd voor een
zoveel mogelijk open insteek, vervolgens is bij het doorvragen gezocht naar de kern van het
antwoord.
Naast toetsing kan het vergelijkingsmateriaal ook nieuwe ideeën en inzichten opleveren die
meegenomen kunnen worden in het onderzoek. Dit gaat net zolang door tot dat er geen nieuwe
inzichten meer worden verkregen (Boeije, 2005).
Bij deze methode moet de betrouwbaarheid goed in de gaten worden houden. Dit is gedaan door na
een aantal gesprekken (interviews en focusgroepen) de gesprekken te analyseren. Daarna zijn deze
gesprekken door drie onderzoekers, los van elkaar gecodeerd. Deze coderingen zijn dan naast elkaar
gelegd, om de juiste essentie eruit te kunnen halen. Op deze manier is de betrouwbaarheid zo veel
mogelijk gewaarborgd.
In schema ziet het er als volgt uit:
Eerste ronde
gesprekken

Analyseren +
Nieuwe
stellingen

Tweede
ronde
gesprekken

Analyseren +
Nieuwe
stellingen
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Werkwijze

Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:

Studenten van de HAN doen onderzoek onder jongeren en professionals over vriendschap.
Jongeren en professionals geven informatie aan studenten van de HAN.
Studenten van de HAN implementeren handreikingen bij Kuseema.
Kuseema doet de interventie bij de primaire doelgroep professionals.
Professionals bereiken de secundaire doelgroep jongeren door middel van de ontvangen
informatie.

Tijdsplanning
Onderstaand worden de belangrijkste fases van onderzoek in de tijdsplanning weergegeven. Voor de
gedetailleerde tijdsplanning wordt u verwezen naar bijlage 8.
Week 1 – 4
Plan van aanpak
Week 5 – 7
Literatuuronderzoek
Week 7 – 11 Veldonderzoek
Week 11 – 19 Analyseren & Concluderen
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5. Verwerking van gegevens & resultaten
1. Hoe ervaren jongeren vriendschappen en wat zegt de literatuur hierover?
In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van bestaande literatuur over vriendschap onder jongeren.
Deze literatuur is gekoppeld aan de informatie uit de focusgroepen en enquêtes. Aan de hand van de
literatuur zijn de vragen voor de enquête en focusgroep opgebouwd. Deze vragen zijn weergegeven
in bijlage 1 en 2. Hieronder zijn eerst de demografische gegevens uit de focusgroep en de enquête
weergegeven. Vervolgens is er per onderdeel eerste literatuur weergegeven met aansluitend de
uitkomsten van de focusgroep en de enquête. Op het eind van dit hoofdstuk is er een conclusie
gegeven, die antwoord geeft op de vraag: ‘Hoe ervaren jongeren vriendschappen en wat zegt de
literatuur hierover?’
Demografische gegevens focusgroep
De jongeren die deel hebben genomen aan de focusgroepen wonen verspreid over heel Nederland,
zie de kaart hieronder. In totaal is er met 88 jongeren gesproken. Van niet alle focusgroepen is de
klas of het schoolniveau bekend. Dit komt omdat er ook jongeren gesproken zijn buiten
schoolsituaties. Naar de leeftijd van jongeren is niet gevraagd bij de focusgroepen.
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Demografische gegevens enquête
Aan de hand van het theoretisch kader is een enquête opgebouwd. Deze enquête is via de website
‘jongin.nl’ en Facebook verspreid onder jongeren in heel Nederland. Hieronder zijn de belangrijkste
conclusies weergegeven. De overige gegevens zijn te vinden bij de opdrachtgever. Aan de enquête
hebben in totaal 273 jongeren meegewerkt. 218 jongeren hebben de enquête volledig ingevuld. Dit
is 79,9% van de jongeren. In de analyse zijn alleen de 218 volledig ingevulde enquêtes meegenomen.
De kaart hiernaast geeft een weergave van waar de enquête is ingevuld. Ieder punt staat voor één
woonplaats.

klas
klas 1
5 klas 6
8%
klas 4
2% 1%
17%

klas 3 klas 2
31% 41%

Klas
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Ontstaan van vriendschap
Kijkend naar hoe vriendschap ontstaat is het opvallend dat het om een relatie gaat waarvoor
gekozen wordt. Met elkaar omgaan buiten bijvoorbeeld familie of schoolverband vraagt om een
keuze. Deze keuze wordt doorgaans niet op één moment gemaakt, maar ontstaat doordat jongeren
elkaar steeds beter leren kennen. Door deze keuze voor vriendschap drukken jongeren uit wie ze
willen zijn en waar ze bij willen horen. Ondanks dat het een persoonlijke keuze is, zijn er
overeenkomsten te zien in de keuzes van jongeren voor vriendschap. Overeenkomsten die veel
voorkomen bij vriendschappen onder jongeren zijn; het hebben van dezelfde leeftijd en hetzelfde
geslacht. Daarnaast komen de vrienden vaak uit dezelfde sociale en culturele achtergrond en volgen
zij het zelfde type leerroute. Dit is te verklaren omdat overeenkomstige leefsituaties een onderlinge
‘klik’ vergroten (Hermes, Naber, & Dieleman, 2012).
Dat het gaat om een klik is tijdens de focusgroepen door de jongeren bevestigd. Een klik is iets
gemeenschappelijk zoals dezelfde woonplaats, school, sport, interesses en meningen. Een klik is ook
te merken in het aardig zijn en elkaar mogen. De mening van jongeren is verdeeld over de vraag of je
vrienden wel of niet kiest. Enerzijds geven ze aan dat je ze kiest op basis van vertrouwen,
overeenkomsten, acceptatie, gezelligheid en een ‘klik’. Anderzijds geven jongeren aan dat
vriendschap vanzelf ontstaat, zonder dat je daar bewust voor kiest. Jongeren die vrienden maken
lastig vinden, geven aan dat met name het eerste contact spannend is. Voor het ontstaan van
vriendschap moet je wel wat doen vindt de grootste groep jongeren. De volgende punten worden
daarin genoemd: Contact leggen, afspreken, jezelf zijn, aardig zijn, openstaan voor contact,
geheimen bewaren en onderling delen waar je mee bezig bent.
Uit de enquête is gebleken dat van alle vriendschappen onder jongeren , meisjes en jongens samen,
48,6% vooral op de middelbare school ontstaan. Bij meisjes ligt dit percentage iets hoger, namelijk
op 54,2%. Bij jongens ligt dit percentage op 42,9%. Als er gekeken wordt naar het schoolniveau van
de jongeren, zie je dat jongeren van VMBO-K en het VWO de meeste vriendschappen beginnen op de
middelbare school (nl: 56,8% en 64,4%). Bij jongeren van VMBO-GT en de HAVO ontstaan bijna
evenveel vriendschappen op de basisschool als op de middelbare school (nl: 45,2% en 53,3%).
Jongeren van twaalf jaar oud geven aan dat 62,5% van de vriendschappen bijna evenveel op de
basisschool als op de middelbare school beginnen, de overige 37,5% geeft aan vooral vrienden van
de basisschool te hebben. Dit in tegenstelling tot jongeren van zeventien jaar. Daar geeft 60,0% van
de jongeren aan dat vriendschappen ontstaan op de middelbare school en bij 40,0% van de jongeren
beginnen vriendschappen bijna evenveel op de basisschool als op de middelbare school.
Van de jongeren leert 97,2% minstens één van hun vijf beste vrienden kennen op school, daarnaast
zit 94,0% van de jongeren met één vriend of meer op dezelfde school. Hiermee staat school ruim op
plaats één van plaatsen waar jongeren hun vrienden leren kennen. Op plaats twee staat; sport
(43,1%), 72,5% van de jongeren beoefent met minstens één vriend dezelfde sport. Op plaats drie
staat; in de buurt (38,5%) en op plaats vier staat; via een andere vriend (26,6%). 11% van de jongeren
geeft aan dat ze minstens één van hun vijf vrienden hebben leren kennen via Internet.
Kenmerken vriendschap
Vriendschap is te herkennen aan dat vrienden en vriendinnen graag met elkaar omgaan, dezelfde
activiteiten leuk vinden en gedeelde interesses en opvattingen hebben. Het op elkaar lijken zowel
uiterlijk als innerlijk, is vooral op jonge leeftijd en aan het begin van de vriendschap belangrijk. Bij
het ouder worden en hoe langer de vriendschap duurt wordt intimiteit en steun belangrijker. Dit
geeft direct het verschil met andere contacten met leeftijdsgenoten aan. Vriendschappen zijn
persoonlijker, affectiever en intiemer (Hermes, Naber, & Dieleman, 2012).
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Uit de enquête is gebleken dat jongeren bijna evenveel jongens als meisjes als vrienden hebben. Het
percentage hiervan is 38%. Wanneer er gekeken wordt naar enkel de doelgroep meisjes, blijkt dat
39,3% van de meisjes bijna evenveel jongens en meisjes als vrienden hebben. Kijkende naar de
doelgroep jongens, is dit percentage 36,6%.
Ook is gebleken dat onder jongens, vriendschappen
vooral uit jongens (61,6%) bestaan en onder meisjes,
vriendschappen vooral bestaan uit meisjes (56,1%).
Uit de grafiek hiernaast blijkt dat 69,8% van de
jongeren het eens is met de stelling: ‘Ik zie iedere dag
een aantal vrienden van mij buiten schooltijd’. Hier
kan uit opgemaakt worden dat jongeren hun vrienden
in real life zien.

41,40%

Helemaal mee eens
Mee eens

28,40%

Geen mening

18,60%

Mee oneens
Helemaal mee oneens

9,80%

In de focusgroepen zijn door jongeren de volgende
punten genoemd die essentieel zijn in vriendschap:
1,90%
Klaarstaan voor elkaar, vertrouwen en geaccepteerd
worden. Vriendschappen bestaan voornamelijk uit
Ik zie iedere dag een aantal vrienden
veel overeenkomsten tussen de jongeren. Door
van mij buiten schooltijd
vertrouwen durf je geheimen met elkaar te delen.
Jongeren geven aan dat het niet nodig is dat alles met elkaar gedeeld wordt. Zij ervaren een gelijke
verdeling in geven en ontvangen in een vriendschap.
Jongeren die invloed van vrienden ervaren geven nadrukkelijk aan dat dit positieve invloed is. Deze
positieve invloed ervaren ze in tips en adviezen van vrienden. Negatieve invloed, zoals je moeten
aanpassen voor vrienden, ervaren ze niet. Je kan je wel aanpassen in gedrag, maar je moet je niet
aanpassen in wie je bent. Ook in individuele vriendschappen vinden jongeren het niet lastig om hun
grenzen aan te geven. Het is belangrijk om elkaar beter te leren kennen en je bent eerlijk als je kan
aangeven wat je wel en niet wil. Door grenzen aan te geven, voorkom je dat je achteraf spijt van iets
krijgt. Jongeren geven aan dat ze makkelijker hun grenzen aangeven bij vrienden die ze langer
kennen. Het vertrouwen is hier groter.
Jongeren vinden dat vriendschap uit communicatie bestaat. Dit kan door met elkaar te praten, maar
ook via sociale media. Daarnaast gaat het ook om hoe je doet, je gebaren en lichaamstaal, het gaat er
om dat je elkaar begrijpt.
Voorwaarden voor goede vrienden
De meerderheid van de jongeren heeft tijdens de focusgroepen aangegeven dat je weet dat iemand
een vriend is als je jezelf bij diegene kan zijn. Jezelf zijn, is dat je bent zoals je ook in andere situaties
bent en dat je er niet over na hoeft te denken hoe je doet. Vrienden begrijpen bepaalde gedragingen
van je omdat ze je kennen en je daarin accepteren. Er wordt aangeven dat ‘jezelf zijn’, een onderdeel
van vriendschap is en niet het enige waaraan je kan afmeten of iemand je vriend is. Vertrouwen en
plezier zijn ook belangrijke punten in vriendschap.
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Ook is in de enquête de vraag gesteld wanneer iemand een vriend is. Hieronder zijn in een grafiek de
acht meest opvallende resultaten weergegeven. Er is te zien dat de meningen over ruzie maken sterk
verdeeld zijn. Bij elkaar in de klas zitten en vrienden zijn op Facebook betekent niet dat je vrienden
bent. Het delen van interesses, samen afspreken, vervelende en leuke dingen vertellen en
vertrouwen hebben in de ander zijn wel hele belangrijke voorwaarden voor goede vrienden.
Iemand is een vriend:
7,3%
14,2%
22,5%

Als we ruzie hebben gehad en het weer goed hebben
gemaakt.

32,1%
23,9%

18,8%
Als ik bij iemand in de klas zit
3,7%

27,5%

13,3%

5,0%

18,8%
23,9%

Als we dezelfde interesses hebben

39,0%

13,3%

Als we samen afspreken

0,9%
4,6%

36,7%

12,4%

54,6%

27,5%

Als ik hem/haar vervelende dingen kan vertellen

Als ik hem/haar leuke dingen kan vertellen

Als ik hem/haar kan vertrouwen

Als ik hem/haar op Facebook heb

Helemaal mee oneens

Mee oneens

0,9%
2,8%
6,4%

26,6%

0,9%
5,0%
8,3%

0,5%
0,9%
0,9%

4,6%
1,4%

Geen mening

63,3%

34,4%

51,4%

22,0%

18,3%

Mee eens

75,7%
40,8%
34,9%

Helemaal mee eens

Het vertrouwen en vertellen van leuke en vervelende dingen aan elkaar is bij meisjes belangrijker
dan bij jongens. Bij meisjes liggen deze percentages op resp. 82,2%, 62,6% en 77,6%. Bij jongens
liggen ze lager, namelijk respectievelijk op. 69,9%, 41,1% en 50%.
Bij elkaar thuis komen is voor meisjes belangrijker dan voor jongens, resp. 55,1% en 38,4%.
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Wat jongeren samen met vrienden doen blijkt uit onderstaand overzicht, voortgekomen uit de
enquête. Dit is een top 13 van activiteiten die jongeren doen met minstens één van hun vijf beste
vrienden:
Chillen

94,50%

Dezelfde hobby uitvoeren

92,70%

Whats Appen

89,50%

Film kijken

82,60%

Facebook

81,20%

Dezelfde sport beoefenen

72,50%

Volgen op Twitter

71,60%

Stappen

71,10%

Gevold worden op Twitter

71,10%

Pretpark

69,70%

Contact via Internet naast 'Social media'
Gamen
Online gamen

61,00%
57,30%
45,90%

Feiten over vriendschap op een rijtje:
 Minstens één van de vijf beste vrienden komt bij de jongere thuis (92,6%).
 De jongeren komen bij minstens één van hun vijf beste vrienden thuis (94,5%).
 Jongeren spreken minstens één van hun vijf beste vrienden iedere dag via WhatsApp of via
Internet (85,3%).
 Het merendeel van de jongeren ziet minstens één van zijn beste vrienden elke dag buiten
school (60,4%).
 Jongeren zijn altijd bereikbaar voor minstens één van hun vijf beste vrienden (93,1%).
 Het merendeel van de jongeren bespreekt via internet evenveel of minder met vrienden dan
in het echt (61,9%).
Verwachtingen in vriendschap
Uit de literatuur is gebleken, dat voor meisjes vriendinnen belangrijke gesprekpartners zijn waarin
ze ervaringen uitwisselen en herkenning en bevestiging zoeken. Ze verwachten dat een vriendin
persoonlijk informatie niet door vertelt aan anderen. Voor jongens geldt ook dat ze waarde hechten
aan het uitwisselen van meningen en ervaringen, dit is vaak minder persoonlijk dan dat bij meisjes
is. Bij jongens leeft de verwachting dat je een vriend kan vertrouwen en je elkaar niet laat vallen.
Jongens richten zich in vriendschappen vooral op samen activiteiten doen. De meeste jongeren
hebben minimaal één keer per week contact met hun vriend of vriendin. Hoe vaak ze elkaar zien of
spreken is afhankelijk van school, dezelfde buurt en woonplaats (Hermes, Naber, & Dieleman, 2012).
Jongeren geven in de focusgroepen aan dat je vrienden nodig hebt. In de vriendschap verwachten ze
steun, hulp, vertrouwen en gezelligheid. Gesteund worden betekent voor jongeren dat de ander:
luistert, helpt bij problemen of beslissingen nemen, je accepteert en betrouwbaar is. In hulp gaat het
er vooral om dat een vriend je wil helpen, dat iemand dat niet altijd kan is niet erg.
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Zijn jongeren tevreden over hun vriendschappen?
In het figuur hiernaast zijn de algemene gegevens
weergegeven. Hieruit blijkt dat jongeren heel tevreden
zijn over hun vriendschappen. 61,5% geeft immers aan
het helemaal eens te zijn met de stelling.

Juni 2013

Helemaal mee eens

61,5%

Mee eens
Geen mening

34,9%

Uit de enquête is gebleken dat jongeren van zestien
jaar het minst (57,7%) en jongeren van twaalf jaar zijn
het meest tevreden zijn over hun vriendschappen
(75,0%).
Jongeren van de HAVO zijn het meest tevreden over
hun vriendschappen (66,7%) en jongeren van het
VMBO-K zijn het minst tevreden (56,8%).
Meisjes zijn minder tevreden over hun vriendschappen
dan jongens (nl. 58,9% en 63,4%).

Mee oneens
Helemaal mee
oneens
2,8%

0,9%

0,0%

Ik ben tevreden over mijn vriendschappen

Aantal vrienden onder jongeren
Uit recent onderzoek, weergegeven in het boek ‘Leefwerelden van jongeren’, blijkt dat de meeste
jongeren één tot vier vrienden of vriendinnen hebben. In deze vrienden of vriendinnen hebben ze
zoveel vertrouwen dat ze persoonlijke dingen durven te delen en gaan ze veel met elkaar om (De
Roos, 2010). Daar omheen maken jongeren deel uit van een groter netwerk, waaronder vrienden
die minder dichtbij staan, klas- en sportgenoten en kennissen met wie ze in het dagelijks leven
optrekken (Hermes, Naber, & Dieleman, 2012).
Er zijn jongeren die geen vriendschappen hebben of daar moeite mee hebben. In het boek
‘Leefwerelden van jongeren’, wordt daar het volgende over weergegeven:
’Omdat vriendschap onderen jongeren zo belangrijk is, wordt nog weleens over het hoofd gezien dat
er ook jongeren zijn die moeite hebben om contacten te leggen, die geen vrienden of vriendinnen
hebben. Geschat wordt dat het in Nederland om zo’n 14% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar
gaat. Daarnaast missen veel jongeren (ruim 20%) iets in hun vriendschap. Ze ervaren hun
vriendschappen als oppervlakkig of vinden dat ze niet genoeg vrienden of vriendinnen hebben (van
Lishout, 2000; Naber, 2004). Volgens recent onderzoek heeft 7% van de jongeren tussen 12 en 16
jaar één, twee of helemaal geen vrienden (De Roos, 2010)’ (Hermes, Naber, & Dieleman, 2012, p.
78).
Het is lastig in onderzoek vast te stellen hoeveel jongeren wel of geen vrienden hebben en om
hoeveel vrienden het gaat. Toch kan vastgesteld worden dat jongeren die geen vrienden hebben
iemand missen om buitenshuis mee om te gaan en zo geen ervaringen opdoen waar ouders kritisch
tegenover kunnen staan. Zij kunnen geen vragen, onzekerheden en problemen delen met
leeftijdsgenoten, wat gevoelens van onzekerheid en eenzaamheid kan versterken (Hermes, Naber, &
Dieleman, 2012)
In de enquête is gevraagd naar het aantal goede vrienden dat jongeren hebben. Het aantal vrienden
dat jongeren als antwoord geven loopt sterk uiteen. De ingevulde antwoorden varieerden van 0, 1, 2
& 3 tot 50 vrienden. Deze kleine groep strookt met bovenstaande literatuur, de grote groep tot 50
vrienden zou kunnen vallen onder ,wat in de literatuur genoemd wordt, ‘het grotere netwerk’.
(Hermes, Naber, & Dieleman, 2012)
Uit de enquête is gebleken dat jongeren gemiddeld gezien 8,6 vrienden hebben. Bij jongens ligt dit
gemiddelde iets hoger op 9,9 vrienden. Bij meisjes iets lager op gemiddeld 7,1 vrienden. Dit komt
overeen met de literatuur; meisjesvriendengroepen zijn over het algemeen kleiner dan de
vriendengroepen van jongens (Kohnstamm R. , 2009).
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In de tabel hiernaast staat een overzicht over het aantal vrienden dat
het meest voorkomt onder jongeren. Per schoolniveau staan er
verschillen in het gemiddelde aantal vrienden.
 VMBO-K jongeren hebben gemiddel 11,7 vrienden.
 VMBO-GT jongeren hebben gemiddeld 7,5 vrienden.
 Havisten hebben gemiddeld 8,7 vrienden.
 Vwo’ers hebben gemiddeld 7,3 vrienden.
Je kan dus stellen dat VMBO-K jongeren de meeste vrienden hebben
en VWO’ers de minste.
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Top 5 van het aantal
vrienden dat het meest
voorkomt
1.
2.
3.
4.
4.

5 vrienden
8 vrienden
4 vrienden
10 vrienden
3 vrienden

13,8%
11,0%
9,2%
7,3%
7,3%

Uit de literatuur is gebleken dat jongeren tussen de een en vier goede vrienden hebben. In de
enquête is jongeren gevraagd hoeveel goede vrienden zij hebben. Hierbij is de spreiding steeds vier.
Uit de enquête zijn de volgende gegevens gebleken:
Aantal vrienden 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 >41
Percentage %
19,3 37,2 19,7 8,3
2,3
0,9
1,8
1,4
0,5
0,9
0,5
Deze percentages komen samen uit op 92,8%. De overige 7,2% zijn ongeldige antwoorden van
jongeren.
Uit deze tabel valt op te maken dat de uitkomsten van het onderzoek niet met de literatuur
overeenkomen. Jongeren hebben aangegeven gemiddeld vijf tot acht goede vrienden te hebben
(37,2 %). Hieruit is geconcludeerd dat jongeren een klein aantal vrienden als goede vrienden
benoemen. Zij achten niet het gehele netwerk op ‘social media’ tot hun vrienden.
Invloed van ‘social media’ op vriendschappen
Dat ‘social media’ van invloed is op de ontwikkeling van jongeren is bekend. Soms is deze invloed
positief en soms negatief. Onder jongeren zijn Hyves (79%), Facebook (49%) en Twitter (34%) de
meest gebruikte media (Bogaerdt, 2012). ‘Social media’ heeft drie functies:
 Het opbouwen en onderhouden van relaties.
 Het delen van het gevoel van tevredenheid.
 Het verenigen met een groep (ergens bij horen).
Dit is niet specifiek toegespitst op jongeren maar geldt voor de gemiddelde ‘social mediagebruiker’. Ook onderstaande informatie is niet bewust toegespitst op jongeren maar geeft wel een
indicatie van het ‘social media’ gebruik. De meest gebruikte ‘social media’ zijn Facebook en Twitter.
Voor Facebook ligt het gemiddelde op 130 vrienden (marketingcom, 2011).
Volgens de website gemiddeldgezien.nl wordt er gemiddeld per maand aan Twitter 1 uur en 54
minuten besteed. Voor Facebook ligt dit gebruik per maand op 7 uur en 30 minuten (Boemmmmedia , z.d.).
Uit de focusgroepen is gebleken dat het grootste deel van de jongeren een positieve invloed ervaart
van ‘social media’. De voordelen zijn met name gemakkelijk en snel met elkaar communiceren en
foto’s op Facebook zijn leuk om op de hoogte te blijven van elkaar. Het is ook een manier om je
persoonlijkheid over te brengen en snel een grote groep mensen te bereiken.
Jongeren hebben aangegeven dat ‘social media’ hun vriendschappen niet sterker maakt. In het echt
kan je toch beter met elkaar praten, vanwege de emoties die je via ‘social media’ niet bij de ander
kan zien. Om een negatieve invloed van ‘social media’ te voorkomen geven de jongeren aan hun
problemen niet via ‘social media’ te bespreken. Daarnaast geven ze duidelijk aan dat ‘je goed moet
opletten en eerst moet nadenken voordat je iets online zet’.
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Er zijn ook jongeren die wel problemen ervaren door ‘social media’. De meest genoemde problemen
zijn: verkeerde interpretatie van wat er gezegd wordt, onverwachte reacties van anderen en het
zichtbaar zijn voor veel mensen. Soms komen
Helemaal mee eens
jongeren ook nep-vrienden/personen tegen, dat zijn
65,9%
mensen die zich anders voordoen dan dat ze
Mee een
werkelijk zijn, dit wordt als negatief ervaren door
Geen mening
jongeren.
Mee oneens

Uit de enquête is gebleken dat jongeren vrijwel
dagelijks contact hebben met vrienden via internet of
WhatsApp. Het is dus zo dat jongeren eenmaal of
vaker per dag via internet contact hebben met hun
vrienden. Zie de grafiek hiernaast.

Helemaal mee oneens
24,9%
6,0%

2,8%

0,5%

Ik heb iedere dag contact met vrienden via
Jongens en meisjes gaan hier bijna gelijk mee om. Bij
internet of WhatsApp
meisjes zie je wel een kleine toename bij helemaal
eens, namelijk 69,2% en er zijn geen meisjes die het
hier helemaal mee oneens zijn.
Van de VMBO-GT en VMBO-K jongeren geeft niemand aan het hier mee oneens of helemaal mee
eens te zijn, wel heeft een klein gedeelte geen mening, maar er kan dus vanuit gegaan worden dat
iedere jongere op het VMBO-GT en VMBKO-K iedere dag contact heeft met vrienden via ‘social
media’. Zo ook de vijftien- en zeventienjarigen. Van de twaalf-, dertien-, en zestienjarigen is er nog
een klein percentage dat het oneens is met de stelling. Op deze stelling lopen de meningen van de
veertienjarigen het meeste uiteen.

Daarnaast is uit de enquête gebleken dat de meningen
van de jongeren verdeeld zijn over het hebben van
vrienden op Facebook die ze in het echt niet zien.
Het grootste gedeelte van de jongeren heeft geen
vrienden op Facebook die ze in het echt niet zien.
Daarentegen is er ook een grote groep jongeren die wel
vrienden op Facebook heeft die ze in het echt niet zien.
Opvallende verschillen zijn dat de meeste twaalfjarigen
hier geen mening over hebben.
Einde van vriendschap
Uit de literatuur is gebleken dat conflicten
onvermijdelijk zijn, ze hoeven niet perse slecht ze zijn.
Het is namelijk ook een basis voor groei bij jongeren.
Het is voor jongeren van belang dat er gelegenheden
zijn waarbij ze kunnen ervaren dat het uiten van je
eigen mening niet direct hoeft te leiden tot verlies van
respect en liefde (Kohnstamm R. , 2009).

Helemaal mee eens
Mee eens
Geen mening
Mee oneens
Helemaal mee oneens
27,4%
20,9%
15,8%

20,5%
15,3%

Ik heb ook vrienden op Facebook die ik in het
echt niet zie

Uit de focusgroep is gebleken dat jongeren elkaar niet ‘zomaar’ laten vallen. Ze geven aan dat je er
wat voor moet doen om een vriendschap in stand te houden. De meerderheid geeft aan hun
vrienden een tweede kans te geven maar er zijn uitzonderingen die niet te vergeven zijn.
Jongeren geven aan dat ze goede vrienden en vrienden die dichtbij staan sneller vergeven dan
vrienden uit het grotere netwerk. Dit omdat ze die vriendschappen niet kwijt willen. Het vertrouwen
in elkaar kan wel minder worden, wanneer je iemand een tweede kans moet geven.
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Uit de focusgroep blijkt dat vriendschappen eindigen door verandering van school, bijvoorbeeld van
basisschool naar middelbare school. Door elkaar minder te zien of minder te spreken kan een
vriendschap verwateren en eindigen. Tot slot blijkt ruzie ook aanleiding voor het einde van een
vriendschap te zijn. Ruzie geeft in deze situaties aan dat de ander bepaalde grenzen over is gegaan.
Daarnaast geven andere jongeren aan dat ruzie vriendschappen juist sterker kan maken. Je weet wat
de grenzen van de ander zijn en leert omgaan met verschillende standpunten en meningen.
Uit de enquête zijn redenen naar voren gekomen waarom jongeren hun vriendschap wel of niet
beëindigen, hieronder wordt eerst een top 5 weergegeven van redenen waarom vriendschappen
onder jongeren wel worden beëindigd, vervolgens waarom niet.
Top 5 van redenen waardoor een vriendschap onder de gehele doelgroep jongeren beëindigd wordt:
Helemaal mee eens Mee eens Totaal
1 Als we geen contact meer hebben
10,1%
47,7%
57,8%
2 Als hij/zij mijn account gehackt heeft
17,4%
35,3%
52,7%
3 Als hij/zij mij ontvriendt/blokkeert op ‘social media’ 8,3%
24,3%
32,6%
4 Als ik iemand ontvriend/blokeer op ‘social media’
6,4%
23,4%
29,8%
5 Als mijn vriend(in) iets heeft doorverteld
5,5%
22,0%
27,5%
Om de onderzoeksresultaten overzichtelijk weer te geven staat hieronder een schema waarbij de top
5 per doelgroep wordt weergegeven. Zoals te zien is komen de resultaten grotendeels overeen. Enkel
bij twaalfjarigen wijkt de top 5 in grote mate af. Daarnaast is er een verschil in de beleving tussen
jongens en meisjes. Bij VWO´ers staat ‘het hebben van geen contact’ ruim boven aan (76,3%).
Meisjes

Jongens

VWO

HAVO

VMBO-GT

VMBO-K

12 jaar

13 jaar

14 jaar

15 jaar

16 jaar

17 jaar

Als we geen contact meer
hebben
Als hij/zij mijn account gehackt
heeft
Als hij/zij mij ontvriendt/
blokkeert op ‘social media’
Als ik iemand ontvriend/blokkeer
op ‘social media’
Als mijn vriend(in) iets heeft
doorverteld

1

1

1

1

2

1

5

1

2

1

1

4

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

1

3

4

3

3

3

4

2

3

5

3

3

3

4

5

4

4

4

5

2

4

4

4

4

5

5

3

5

5

5

3

4

5

3

5

5

2

Op onderstaande stellingen hebben jongeren aangegeven het oneens te zijn. Dit zijn dus redenen
waarom een vriendschap niet per definitie hoeft te beëindigen. Bijvoorbeeld: 82,5% van de jongeren
vinden op een andere school zitten geen redenen om de vriendschap te beëindigen.
Helemaal mee oneens Mee oneens Totaal
1 Als we niet meer op dezelfde school zitten
41,7%
40,8%
82,5%
2 Als we niet meer in dezelfde buurt wonen
37,6%
43,1%
80,7%
3 Als we ruzie hebben
21,1%
48,2%
69,3%
4 Als ik nieuwe mensen leer kennen die ik meer zie 17,0%
51,8%
68,8%
5 Als mijn vriend(in) iets heeft doorverteld
10,1%
37,6%
47,7%
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Om dit duidelijk per doelgroep weer te geven is onderstaande tabel ontwikkeld:
Jongens

VWO

HAVO

VMBO-GT

VMBO-K

12 jaar

13 jaar

14 jaar

15 jaar

16 jaar

17 jaar

Meisjes

Als we niet meer op dezelfde
school zitten
Als we niet meer in dezelfde
buurt wonen
Als we ruzie hebben

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

4

2

1

4

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

Als ik nieuwe mensen leer
kennen die ik meer zie
Als mijn vriend(in) iets heeft
doorverteld

3

4

4

3

4

4

4

4

3

2

4

3

5

5

5

5

*

5

5

5

*

5

5

*

* Als ik iemand blokker/ontvriendt op ‘social media’.

In dit schema is weergegeven hoe verschillende doelgroepen denken over wat geen redenen zijn om
een vriendschap te beëindigen. Zoals te zien is heeft de doelgroep ‘jongens’, dezelfde top 5 als het
beeld dat als algemeen mag worden beschouwd. Er valt af te lezen dat jongeren het oneens eens zijn
met de stelling ‘iets doorvertellen’ tot het einde van een vriendschap behoort. Bij enkele
doelgroepen ( VMBO-GT, veertien-, en zeventienjarigen), is blokkeren van een vriend of vriendin op
Facebook, op de vijfde plaats gezet in plaats van ‘iets doorvertellen’. Er zijn veel overeenkomsten te
zien. Uit dit schema is op te maken dat de meningen van verschillende doelgroepen niet in grote
mate van elkaar verschillen.
Uit de enquête is gebleken dat jongeren een duidelijke mening hebben over wanneer een
vriendschap behouden kan worden en wanneer een vriendschap beëindigd zal worden.
Tips van jongeren voor jongeren
1. Blijf vooral jezelf.
2. Doe je niet anders voor dan dat je bent.
3. Geef je grenzen aan in wat je wel en niet leuk vindt.
4. Wees eerlijk en zorg ervoor dat je te vertrouwen bent.
5. Wees kritisch in vriendschappen en weet met wie je vrienden wordt.
6. Stel je open op voor anderen.
7. Oordeel niet te snel.
8. Onderhoud je vriendschap.
9. Accepteer vrienden zoals ze zijn.
10. Neem niet alles wat vrienden over/tegen je zeggen serieus.
11. Probeer je vriend(in) te begrijpen.
12. Luister naar elkaar.
13. Om vrienden te krijgen: probeer leuk over te komen, laat jezelf van je goede kant zien, ga naar
plekken waar jongeren zijn, bijvoorbeeld de stad.
14. Vertel altijd eerst dingen aan de persoon zelf, voordat het achter zijn rug om gaat.
15. Wees gelijkwaardig aan elkaar.
16. Vertrouw niet iedereen.
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Tips van jongeren voor professionals
1. Accepteer de vrienden van je kind.
2. Heb vertrouwen in jongeren, dit betekent: niet te veel controleren.
3. Beoordeel vrienden niet op uiterlijk of gedrag.
4. Voorkom vooroordelen.
5. Leef je in in de jongere: door te luisteren en je te verplaatsen in de tijd waarin ze leven.
6. Geef jongeren verantwoordelijkheid en vrijheid in het maken van keuzes.
7. Laat jongeren zelf bepalen of hulp nodig hebben.
8. Geef geen ongevraagde adviezen.
9. Grijp als professional/ouder pas in bij gevechten, roken en drinken.
10. Ga er als professional/ouder niet boven staan, wees niet betweterig.
11. Als professional/ouder heb je weinig invloed op vriendschappen: laat het rusten.
12. Adviseer jongeren om zich zelf te zijn.
Deze deelvraag geeft door middel van een koppeling tussen literatuur, enquête en focusgroep een
weergave van de resultaten uit het literatuur en veldonderzoek (enquête en focusgroepen). Dit
maakt deel uit van de eindconclusie. Deze eindconclusie kunt u vinden in hoofdstuk 6, conclusies en
aanbevelingen.
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2. Wat is het beeld van professionals over de vriendschappen onder
jongeren?
Tijdens dit onderzoek is er aan 6 professionals gevraagd wat
hun beeld is van vriendschap onder jongeren. Deze
professionals bestonden uit 1 docent, 4 jongerenwerkers en 1
pedagogisch medewerker. Op de kaart rechts kunt u zien
waar de professionals geïnterviewd zijn.
Ontstaan vriendschap onder jongeren
Professionals hebben aangegeven dat
vriendschappen maken niet makkelijk is voor
jongeren. Het begin kan moeilijk zijn omdat je
alleen bent. Hierin denken professionals dat zij
een rol kunnen hebben in het mogelijk maken
van contact. Jongeren kiezen hierbij zelf hun
vrienden, daar speel je als professional geen
rol in. Jongeren kunnen niet met iedereen
vrienden worden. Dit komt doordat er erg
veel verschillende types, achtergronden of
karaktereigenschappen zijn waardoor jongeren zich bij
sommigen niet op hun gemak zullen voelen. Er moet een overeenkomst
zijn om een basis te ontwikkelen en contact te maken. Er moet sprake zijn
van een ‘klik’ om contact te maken. Professionals zijn van mening dat er in deze ‘klik’
verbondenheid moet zijn. Echter beschrijven zij deze ‘klik’, als een gemeenschappelijke iets.
Bijvoorbeeld school of interesse en niet als het ontstaan van vriendschappen. Deze ‘klik’ is het
startpunt van contact. Vriendschap ontstaat in het stadium daarna, wanneer er in geïnvesteerd
wordt.
Interpretatie van het woord vriendschap
Professionals hebben aangegeven dat ze bij jongeren zien dat zij altijd klaar staan voor vrienden. De
mate van vriendschap kan veranderen, een nieuwe vriendschap kan heel hecht en belangrijk zijn
maar kan een week later ook verwaterd zijn. Jongeren staan klaar voor wat in hun ogen vrienden zijn.
Professionals zijn van mening dat jongeren dat zelf ook logisch vinden: ‘Het zijn toch mijn vrienden’.
Vertrouwen is erg belangrijk in een vriendschap, jongeren spiegelen en vergelijken elkaar, daardoor
zijn ze deel van een groep en dat geeft vertrouwen. Professionals stellen dat jongeren er zelf alles
aan doen om geaccepteerd te worden. Acceptatie is een onderdeel van vriendschap. Al zullen
jongeren, volgens de professionals, het woord acceptatie niet associëren met vriendschap.
Waaruit bestaat een vriendschap volgens de professionals?
Professionals hebben aangegeven dat een vriendschap uit verschillende facetten bestaat. Dat ze
verwachten dat jongeren er anders tegenaan kijken en anders beoordelen dan zij. Een vriendschap
bestaat uit een gemeenschappelijke deler. Door een vriendschap te hebben zijn ze deel van het
geheel wat ze sterker maakt en waardoor ze lekkerder in hun vel zitten. Deze overeenkomst is de
basis voor vriendschap, die zullen ze benadrukken, dat brengt hen samen.
In een vriendschap wordt van elkaar verwacht dat ze zich aanpassen. In uiterlijk of stijl zullen zich
kleine wijzigingen gemakkelijk voordoen. Professionals verwachten geen grote aanpassingen omdat
een vriendschap dan niet lang zal voortduren. Er is dan geen volwaardige acceptatie van elkaar. Om
deze vriendschap te behouden is er een balans tussen geven en nemen nodig. Jongeren zullen dit
weten maar niet altijd toepassen: dat zijn vriendschappen die ergens spaak lopen.
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Vrienden zullen elkaar steunen door contact te hebben. Tevens kunnen ze veel van elkaar leren. Dit
is belangrijk voor de ontwikkeling van iedere jongere. Ze vertrouwen elkaar, wat belangrijk is voor
het ontstaan en behouden van vriendschap. Ze spiegelen en vergelijken zich aan elkaar. Hiermee
hebben ze ook invloed op elkaar, zowel positief als negatief. Professionals verwachten dat het
spiegelen op VMBO meer zichtbaar gebeurt en op het VWO geniepiger.
Een laatste facet van vriendschap is de communicatie. Jongeren delen niet alles met elkaar, ze weten
niet hoe de ander zal reageren. Ze delen dan ook vooral de leuke zaken. Persoonlijke, moeilijkere
onderwerpen zullen langer duren en zullen ze ook aan minder vrienden vertellen. Deze
communicatie is niet enkel verbaal maar ook in omgangsvormen of uitingen. Elke vriendschap heeft
een karakteristieke taal, een vriendschapstaal.
Verwachtingen in vriendschap
Professionals denken dat bij vriendschap onder jongeren het van elkaar kunnen leren, voorop staat.
Professionals koppelen dit aan de ontwikkelingsfase waarin de jongeren zich bevinden. ‘Modeling’ is
hierbij een begrip; opvoeders gaan een minder belangrijke rol spelen terwijl leeftijdsgenoten juist
een steeds belangrijkere rol gaan spelen onder jongeren. Ruzie in vriendschap zien professionals als
een mogelijkheid om grenzen aan te geven en verwachtingen van een vriendschap naar elkaar te
kunnen uitspreken. Zij vinden het belangrijk dat een professional bij ruzies een kader biedt om dit in
goede banen te leiden. Professionals zien een verschil tussen jongens en meisjes in de manier van
omgaan met ruzies. Jongens hebben ruzie of vechten een keer als er spanningen zijn, bij meisjes
sleept het veel langer voort. Professionals zien in ruzies onder jongeren ook invloed van ‘social
media’ welke bijdraagt aan voortslepende ruzies.
In vriendschap verwachten jongeren dat ze elkaar steunen. Dit doen ze door met elkaar om te gaan,
begrip te tonen maar ook door eerlijk te zijn en de andere kant te laten zien. Steun kan dus zowel
fysiek zijn, om bij de ander in de buurt te zijn, alsook door er simpelweg voor de ander te zijn,
bereikbaar te zijn. De meest genoemde verwachting is eerlijkheid. Professionals hebben opgemerkt
dat jongeren deze eerlijkheid verwachten maar dat dit tussen jongeren nog al eens ontbreekt.
Je bent een vriend als…
Iemand is een vriend als jongeren zichzelf kunnen zijn bij hem of haar. Het geeft een blijk van
vertrouwen als je jezelf bij een vriend kwetsbaar kunt opstellen. Jongeren zouden zichzelf moeten
kunnen zijn in een vriendschap, velen kunnen dat niet omdat ze iemand graag te vriend willen
houden. Als jongeren niet zichzelf zijn in een vriendschap loopt het vaak spaak na verloop van tijd.
Jezelf zijn is een houding waarmee jij je identificeert, dat kán bij vrienden zijn. Als jongeren zichzelf
kunnen zijn is iemand een vriend, waarmee langdurige vriendschap kan ontstaan. Jezelf zijn kunnen
jongeren vaak pas achteraf zeggen, als ze terugkijken op die tijd. Jongeren kunnen dit moeilijk
beoordelen. Vrienden die nu hun vrienden zijn kunnen ze over een paar jaar terugkijken en misschien
realiseren dat ze toentertijd niet zichzelf waren.
Einde van vriendschap
Het komt voor dat een vriendschap bij jongeren het ene moment goed verloopt en het volgende
moment beëindigd wordt. Professionals zien dat er verschillende factoren zijn voor het beëindigen
van een vriendschap. Bijvoorbeeld een andere school, een andere klas of verhuizing. Het lijkt er
volgens professionals op dat het spreekwoord ‘uit het oog uit het hart’ hierop van toepassing is. Ook
kan er een proces aan vooraf gaan waarbij jongeren hun vrienden een tweede kans geven na
bijvoorbeeld een ruzie of als er iets gebeurd is wat niet getolereerd wordt. De reden hiervoor is dat
jongeren hun vriendschap toch heel belangrijk vinden en ergens overheen kunnen stappen. Wanneer
het iets heel ergs is of herhaaldelijk voorkomt wordt een vriendschap toch beëindigd. Bijvoorbeeld;
drugs, een crimineel pad bewandelen maar ook roddelen. De mening van professionals over dat
jongeren hun vrienden alles moeten kunnen vergeven is verdeeld. Het is afhankelijk van wat de
ander gedaan heeft en daarin zullen jongeren grenzen moeten trekken, dit kan het einde van een

Alineke de Boer, Vivian Brangers & Casmira van der Sligte

33

‘Een onderzoek naar vriendschap onder jongeren’

Juni 2013

vriendschap tot gevolg hebben. Anderzijds vinden professionals dat jongeren nog een heel leven
vooruit moeten en over sommige dingen heen moeten stappen, al is na een conflict wantrouwen
aanwezig dat een goede vriendschap in de weg kan staan. Ruzie kan volgens professionals een
vriendschap beëindigen wanneer het niet wordt uitgesproken (fysiek of verbaal) en daarmee blijft
voortduren. Wanneer een ruzie goed opgelost wordt kan het echter wel ruis wegnemen en zorgen
dat een vriendschap sterker in plaats van beëindigd wordt.
Invloed van ‘social media’
In het antwoord op de vraag ‘wat is de invloed van ‘social media’ op vriendschappen onder
jongeren?’, is een tweedeling in de mening van professionals te zien.
Enerzijds hebben professionals aangegeven dat ‘social media’ slecht is en het de ontwikkeling van
jongeren schaadt omdat alles wat ze zeggen grote gevolgen heeft en ze er op deze manier niet meer
van kunnen leren. De oorzaak van problemen in vriendschap ligt in miscommunicatie, dat komt door
het ontbreken aan non-verbale communicatie. Juist deze combinatie van non-verbale en verbale
communicatie is belangrijk. Tevens hebben professionals de indruk dat door ‘social media’ jongeren
eenzamer worden. Professionals geven aan dat je met 500 online vrienden toch alleen thuis kan
zitten.
Anderzijds hebben zij aangegeven dat het een band kan versterken en ook vriendschappen op
afstand bewerkstelligen. Daarnaast is het een snelle manier om met veel mensen in contact te
blijven. Professionals zien dat jongeren steeds voorzichtiger worden in het gebruik van ‘social media’.
Ze kunnen een onderscheid maken tussen vriendschappen via ‘social media’ en vriendschappen in
het echt. Zichtbaar is dat jongeren de voorkeur geven aan vriendschappen in real life en graag
vrienden fysiek om zich heen hebben. De mensen die op facebook vrienden heten, zijn volgens
professionals bekenden van de jongere. De besloten groepen op facebook zijn volgens hen wel echte
vrienden. Professionals geven aan dat jongeren dit onderscheid goed kunnen maken.
Adviezen van professionals voor jongeren
1. Om vriendschap te maken adviseren professionals om plekken met jongeren op te zoeken,
bijvoorbeeld clubs, daar is vaak ook een gezamenlijke interesse of overeenkomst die een
basis kan zijn voor een vriendschap.
2. Om een vriendschap op te bouwen zal er in elkaar geïnvesteerd moeten worden en zullen
jongeren grenzen naar elkaar moeten aangeven.
3. Professionals hebben veelvuldig aangegeven dat jongeren zichzelf moeten blijven. Een hele
taak als adolescent. Volgens professionals kunnen jongeren zichzelf blijven door ook naar
hun gevoel te luisteren en je eigen grenzen aan te geven.
4. Wat betreft de ‘social media’, willen professionals jongeren meegeven dat jongeren goed
moeten nadenken wat ze wel en niet via ‘social media’ delen. Eerlijkheid is een kernwoord
hierbij.
5. Vertrouwen in een vriendschap is een voorwaarde, evenals het maken van plezier, dit
versterkt de vriendschapsband.
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Adviezen van professionals voor professionals
1. Vriendschappen ontstaan en komen vanuit jongeren zelf, hier kan je als professional weinig
invloed op uitoefenen. Externe factoren zoals samenstelling van groepen, het eerste contact
in een klas, zijn factoren waar je als professional wel invloed op hebt.
2. Vervolgens is het de taak van jongeren om vriendschap op te bouwen en te onderhouden.
3. Een ander advies is het luisteren naar de jongeren.
4. Geef ze zelf verantwoordelijkheid over dit proces. Wanneer je als professional een oplossing
aandraagt is het niet van de jongere zelf wat het slagingspercentage verkleint.
5. Geef jongeren duidelijkheid, behandel ze als gelijkwaardig dan zijn ze bereid om je in
vertrouwen te nemen en is de drempel lager om een professional om hulp te vragen.
6. Als professional is het heel belangrijk om te realiseren dat er een tijdsverandering is. Dat er
een discrepantie kan zijn in normen, middelen en manier van contactleggen of
communiceren.
Conclusie
Professionals hebben het volgende beeld van vriendschappen; het eerste contact in een vriendschap
is moeilijk. In het begin mag het de naam vriendschap eigenlijk nog niet dragen. Pas na het eerste
contact kan er, bij overeenkomsten, naar een vriendschap toegewerkt worden. Hierbij komt naar
voren dat professionals van mening zijn, gezien ontwikkelingstaken en ontwikkelingsopgaven, dat
jongeren zelf hun vrienden kiezen. Dit is iets wat professionals simpelweg niet kunnen omdat het zó
persoonsafhankelijk is. Op basis van overeenkomsten tussen jongeren wordt een vriendschap
gevormd en vindt de eerste klik plaats. Omgevingsfactoren, zoals school, buurt en woonplaats spelen
een grote rol in het ontstaan van vriendschap maar kunnen daarentegen ook een factor van
beëindiging zijn wanneer hierin een verschil ontstaat. Professionals hebben aangegeven dat jezelf
zijn in een vriendschap ook een basisvoorwaarde is. Ze vermoeden of zien dat jongeren niet altijd
zichzelf zijn in vriendschappen. Dit kan een mogelijke oorzaak voor het einde van een vriendschap
zijn.
‘Social media’ speelt volgens professionals een grote rol in vriendschappen. Zo kan volgens
professionals ‘social media’ een vriendschap versterken en contacten op afstand behouden maar
zorgt ‘social media’ anderzijds ook voor ruis en miscommunicatie in vriendschappen en kunnen
ruzies via ‘social media’ oneindig doorslepen. Professionals vragen zich af of er wel een positieve
invloed van ‘social media’ is, want jongeren zeggen heel veel vrienden te hebben maar fysiek gezien
zitten ze alleen thuis achter de computer. Hieruit blijkt dat professionals vriendschap met name
interpreteren wanneer dit ook vriendschap in real life inhoudt.
Professionals zien voor zichzelf een rol weggelegd voor het scheppen van kaders in ruzies tussen
vrienden.
De koppeling tussen het beeld van professionals en de beleving van jongeren is te vinden in
hoofdstuk zes, conclusie.
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3. Welke handreiking is geschikt voor Kuseema om deze kennis op professionals over te brengen?
Implementatie binnen Kuseema
Door het lezen van het onderzoekrapport met daarin de resultaten en conclusies, verwerft Kuseema
deskundigheid op het gebied van vriendschap onder jongeren. Uit deze resultaten en conclusies is
duidelijk geworden wat de overeenkomsten en verschillen zijn van het beeld dat jongeren en
professionals hebben van vriendschap. Deze resultaten zijn in een overzichtelijk document
uitgewerkt zodat Kuseema de gegevens makkelijk voorhanden heeft. Hierdoor waarborgt Kuseema
haar deskundigheid.
Hoe dit document er uit komt te zien en op welke manier het het beste past bij de missie en visie van
de organisatie is in een interview met Kuseema duidelijk geworden. Belangrijk is dat de
implementatie een zo groot mogelijk draagvlak heeft bij Kuseema. Bij de implementatie wordt er
kritisch gekeken naar de haalbaarheid van de implementatie. Er zal rekening gehouden worden met
de korte tijd die er voor staat. Een ander essentieel punt is het beschikbare budget van Kuseema
voor deze implementatie.
Interview resultaten
Als product wil Kuseema graag een vertaalslag van het onderzoek en het daaruit voortgekomen
onderzoeksrapport naar de beleving van jongeren. Hierin mag geïnterpreteerd worden en wil
Kuseema graag horen wat in de enquête is opgevallen of wat onverwacht is uit de focusgroep.
Daarnaast wil ze een beeld: wat is anders dan 15 jaar geleden?
Kuseema wil kennis hebben van de gegevens die niet statistisch te bewijzen zijn maar wel
‘leuk/interessant’ zijn.
Deze implementatie kan vervolgvragen voor eventueel verder onderzoek bevatten. Handvatten hoe
Kuseema hier mee verder kan.
Bij de uitwerking heeft Kuseema het volgende beeld. Het mag uitgewerkt worden in A4tjes. Zij stelt
in het interview voor om het op de volgende wijze te doen:
- Grappige uitspraken
- Opvallende resultaten
- Beeld van vriendschap en de verandering hiervan.
Hierbij wordt vermeld dat de studenten dit naar eigen inzicht mogen inkleden.
Implementatie onder professionals
Naast een implementatie binnen de organisatie wil Kuseema een implementatie onder professionals,
om de verworven kennis over te brengen op mensen uit het werkveld. Kuseema wil dit doen bij
professionals door heel Nederland. Door deze implementatie kan Kuseema zich profileren als
deskundige op het gebied van vriendschap onder jongeren bij verschillende professionele
organisaties in Nederland.
Mogelijkheden voor een implementatie onder professionals die passen bij een organisatie als
Kuseema zijn: een voorlichting met presentatie, flyermateriaal, boek, voorlichtingsfilm, publicatie in
een pedagogisch vaktijdschrift, informatie publiceren via Internet.
Met deze handreikingen kan Kuseema de juiste vorm van deskundigheid op zich nemen, waardoor ze
de kennis die ze heeft over kan brengen op professionals. Welke handreiking het beste past bij de
missie en visie van Kuseema is in een interview met Kuseema duidelijk geworden.
Bij de keuze voor een implementatie onder professionals zal er rekening gehouden worden met het
draagvlak van Kuseema. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de haalbaarheid van de
implementatie. Zowel op het gebied van tijd van de studenten als op het gebied van middelen die
beschikbaar zijn binnen Kuseema.
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Interview resultaten
Met de onderzoeksgegevens gaat Kuseema haar klanten informeren. Zij wenst hiervoor een product
waarbij professionals in zo min mogelijk tijd zo veel mogelijk informatie kunnen vergaren.
Het product moet, in verband met geografische verspreidingen, via internet verspreid kunnen
worden en daarmee digitaal zijn.
Zij wil de meest interessante informatie overbrengen op professionals. Waarbij het tastbare product
voor professionals mogelijkerwijs als ingang kan dienen om het gesprek over vriendschap aan te gaan
met een jongere. Kuseema ziet dit momenteel voor zich in de vorm van een strip, wel zijn de
onderzoekers vrij om een andere vorm te gebruiken.
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6. Conclusie
In dit hoofdstuk is allereerst weergegeven wat de betekenis van vriendschap onder jongeren is.
Vervolgens is er een vergelijking gemaakt tussen de onderzoeksresultaten van zowel de jongeren als
de professionals. Hierbij is er gekeken naar de overeenkomsten en verschillen in het beeld van
vriendschap onder jongeren. Met deze conclusie is er antwoord gegeven op de vraagstelling van het
onderzoek welke als volgt luidt:
Wat betekent vriendschap voor jongeren, hoe verhoudt zich dat met de literatuur en wat zijn de
verschillen en overeenkomsten met het beeld dat professionals hiervan hebben?
Welke handreikingen zijn geschikt voor Kuseema om deze kennis op professionals over te brengen?
Betekenis vriendschap
Uit de literatuur, de focusgroepen en de enquête is gebleken dat het bij het ontstaan van
vriendschap gaat om een ‘klik’. De ‘klik’ is vooral te vinden in overeenkomsten zoals: school, buurt,
sport, interesses, meningen, geslacht en leeftijd. Jongeren zijn verdeeld over de vraag of vriendschap
een keuze is. Dat het iets persoonlijks is, is gebleken uit de basis die er moet zijn in vertrouwen en
een klik. De keuze voor vriendschap wordt niet op een bepaald moment gemaakt maar juist door
elkaar beter te leren kennen. Dit is een mogelijke verklaring van het feit dat jongeren twijfelen of
vriendschap een keuze is. Vrienden zijn belangrijk en noodzakelijk, vinden jongeren. Ze zijn tot steun
en bieden gezelligheid. Vertrouwen, contact en gemeenschappelijke interesses zijn punten voor
jongeren om te ‘meten’ of iemand je vriend is.
Meisjes verwachten van vriendinnen dat ze gesprekspartners zijn waarin vertrouwen belangrijk is.
Meisjes zoeken meer persoonlijk contact, jongens richten zich meer op dingen samen
doen. Vertrouwen en elkaar niet zomaar laten vallen zijn verwachtingen die vanuit de literatuur
overeenkomen met de bevindingen uit de focusgroepen en enquêtes. Ook is gebleken dat meisjes
minder vrienden hebben dan jongens. Er zijn zelfs jongeren zonder goede vrienden. Gemiddeld
hebben jongeren uit de enquête 8,6 vrienden, in de literatuur ligt dit aantal op 4. Dit is beduidend
lager. Dit kan komen door verschillende interpretaties van de jongeren in de enquêtes, sommigen
hebben hierbij ook hun grotere netwerk meegenomen. Echter geeft de grootste groep (37,2%) aan
dat zij tussen de vijf en de acht vrienden hebben.
Jongeren gaan bewust en verstandig om met ‘social media’. Het is voor jongeren duidelijk wat de
voor- en nadelen zijn van de ‘social media’. Er wordt veel gebruik gemaakt van ‘social media’, de
meeste jongeren zijn op deze manier dagelijks in contact met hun vrienden.
Conflicten zijn goed voor jongeren en hoeven niet per definitie te betekenen dat een vriendschap
eindigt, het kan vriendschappen ook versterken. Een ruzie kan betekenen dat de vriendschap voorbij
is, de vriendschap kan er ook beter van worden, dit is afhankelijk van de situatie. Veelal krijgen
jongeren een tweede kans. Andere redenen voor het beëindigen van een vriendschap zijn: Geen
contact meer hebben en als je account gehackt is door een vriend(in).
Overeenkomsten tussen jongeren en professionals
Als het gaat om het ontstaan van vriendschap hebben zowel jongeren als professionals aangegeven
dat met name het eerste contact moeilijk kan zijn. Jongeren ervaren dit eerste contact vaak als
spannend. Jongeren beslissen zelf met wie ze vrienden willen worden en hebben aangegeven dat
professionals daar geen invloed op hebben. Er is wel degelijk te zien dat omgevingsfactoren als
school, buurt of woonplaats van invloed zijn op het ontstaan van vriendschap. Deze
omgevingsfactoren zijn ook van invloed op de gemeenschappelijk deler die voor vriendschap zo
belangrijk is.
Jongeren vinden het niet noodzakelijk om alles met elkaar te delen. Leuke gebeurtenissen worden
eerder gedeeld dan persoonlijke gebeurtenissen. Het delen van meningen is een belangrijk aspect in
vriendschap. Wel kan een groot verschil in mening tot ruzie leiden. Jongeren en professionals zien
deze ruzies als een helpende manier om elkaar beter te leren kennen. Wanneer jongeren deze ruzie
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weten op te lossen geven jongeren en professionals aan dat dit de band versterkt.
In het gebruik van ‘social media’ wordt met name miscommunicatie als lastig ervaren. Deze
miscommunicatie ontstaat doordat er geen emoties te zien zijn en woorden verkeerd
geïnterpreteerd worden. Jongeren gaan bewust en voorzichtig om met het gebruik van ‘social
media’, waarmee ze negatieve invloed hiervan proberen te voorkomen. Jongeren en professionals
hebben aangegeven dat contact ‘in het echt’ waardevoller is dan via ‘social media’.
Verschillen jongeren en professionals
Jongeren hebben aangegeven dat vriendschap ontstaat door een klik. Professionals zien dit meer als
het startpunt van vriendschap dan het daadwerkelijke ontstaan van vriendschap. Jongeren hebben
duidelijk aangegeven dat ze zich niet aanpassen voor vrienden. Acceptatie van wie je bent is een
voorwaarde voor vriendschap. Professionals geven aan dat jongeren veel doen om geaccepteerd te
worden en zien dat jongeren zich aanpassen voor hun vrienden. Jongeren ervaren dat er een gelijke
verdeling is in geven en ontvangen binnen een vriendschap. Professionals denken dat jongeren wel
weet hebben van het belang van een balans in geven en ontvangen, maar dit niet altijd zullen
toepassen.
Volgens jongeren hebben vrienden enkel positieve invloed op elkaar. Hieronder verstaan zij vooral
tips en adviezen geven. Professionals hebben aangegeven dat vrienden zowel positieve als negatieve
invloed hebben op jongeren.
Daarnaast geven zij aan dat in verwachtingen van vriendschap het leren van elkaar voorop staat. Een
punt dat tijdens de focusgroepen niet naar voren is gekomen bij de jongeren.
De rol die professionals kunnen spelen in ruzie tussen vrienden, is volgens jongeren klein. Zij hebben
aangegeven dat professionals pas hoeven in te grijpen wanneer er bijvoorbeeld een gevecht is.
Professionals zijn van mening dat zij wel kaders kunnen scheppen om ruzie in goede banen te leiden.
Over de invloed van ‘social media’ hebben professionals het idee dat dit eenzaamheid kan brengen.
Een punt dat niet bij de jongeren terug te horen is, aangezien zij ‘social media’ als middel zien om
juist contact te onderhouden. Daarnaast zien professionals langslepende ruzies door ‘social media’.
Ook dit laatste punt is verschillend met het beeld van jongeren, waarin zij aangeven dit door echt
contact op te lossen.
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7. Discussie
In dit hoofdstuk wordt een weergave gegeven van de opmerkelijkste resultaten in perspectief van de
maatschappij op dit moment. Hoe de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden is een vraag die in
die hoofdstuk centraal staat.
Vriendschap is persoonlijk. Het kenmerkt zich in: vertrouwen, steun en de gemeenschappelijke
interesses tussen vrienden. Vanwege het persoonlijke karakter van vriendschap, is de invloed van
professionals beperkt. Jongeren hebben in hun tips naar professionals aangegeven dat zij het fijn
vinden dat ze vrij gelaten worden in de keuzes die ze maken wat betreft vriendschap. Het blijkt dat
vriendschappen tussen jongeren met name binnen school, buurt en woonplaats ontstaan.
Professionals kunnen een rol spelen in het beïnvloeden van deze omgevingsfactoren die van invloed
zijn op vriendschap. Ouders maken keuzes in school, buurt en woonplaats. Professionals, zoals
leraren en jongerenwerkers hebben invloed op klassensamenstellingen. Het veranderen van deze
factoren kan nieuwe en/of andere mogelijkheden voor vriendschappen tussen jongeren bieden.
Een opmerkelijk verschil is dat jongeren met name positieve invloed van hun vrienden ervaren,
professionals zien daarentegen ook de negatieve invloed die vrienden op jongeren kunnen hebben.
Dit verschil kan in verband staan met dat jongeren nog niet volledig ontwikkeld zijn. Zij zijn volop
bezig met het ontwikkelen van hun zelfbeeld en worden daarin steeds reflectiever. Daardoor kunnen
ze nu wel aangeven dat ze met name positieve invloed ervaren, echter kan deze mening jaren later
wijzigen. Dat zij op dit moment nog niet kunnen onderscheiden waarin zij mogelijk negatief
beïnvloed worden, kan hier een oorzaak van zijn. Jongeren geven aan dat ze zich niet aanpassen voor
vrienden en vinden jezelf kunnen zijn een voorwaarde voor vriendschap. Dat dit zo stellig naar voren
is gekomen kent een mogelijk verband met de normen en waarden die in deze tijd nagestreefd
worden. Autonomie en zelfredzaamheid, staat hoog in het vaandel van ouders in Nederland.
Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om zichzelf te zijn. De vraag of jongeren zich aanpassen
voor vrienden werd gesteld over de bestaande vriendschappen. Jongeren doen dit niet, professionals
zien dit daarentegen wel gebeuren. Opgemerkt moet worden dat jongeren mogelijk een ander
antwoord hadden gegeven op de vraag of ze zich aanpassen om vrienden te worden. Een mogelijke
verklaring voor het beeld dat professionals zien, is dat jongeren zich aanpassen om ergens bij te
horen.
In het gebruik van ‘social media’ valt op dat jongeren aangeven hun weg hierin te vinden. De
negatieve invloed die de professionals zien, lijkt daarin mee te vallen. Jongeren zijn op de hoogte van
wat er mis kan gaan. Het is duidelijk dat het voor hen een middel is, waar zij vanaf het begin van de
vriendschap mee leren omgaan. Professionals komen uit een andere generatie, wat voor hen
betekent dat zij onbekender zijn met ‘sociale media’. Zij kunnen een vergelijking maken met hoe het
voorheen was, waardoor zij ook meer negatieve gevolgen kunnen opmerken. Toch blijkt dat jongeren
zelf deze negatieve gevolgen proberen te voorkomen en daardoor met name positieve invloed
ervaren.
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8. Aanbevelingen
Aangezien Kuseema de opdrachtgever van dit onderzoek is. Zien wij de noodzaak om naar aanleiding
van dit onderzoek twee aanbevelingen te doen. Wat de tweede aanbeveling betreft, hier uit volgt in
samenwerking met Kuseema een product. Dit product kunt u vinden onder de noemer: ‘Vriendschap,
hoe ervaar en beleef jij het?! Implementatie binnen de organisatie’.
1. Dit onderzoek is gebaseerd op de vraag: ‘Wat betekent vriendschap onder jongeren en hoe
verhoudt dit zich met het beeld dat professionals hiervan hebben?’ Hiervoor las u de beantwoording
van deze vraag. De aanname die Kuseema aan het begin van dit onderzoek heeft gedaan, luidt als
volgt: ‘Er is een mogelijke kloof tussen jongeren en professionals op het gebied van vriendschap
onder jongeren’. In het vinden van een bevestiging van deze aanname is middels dit onderzoek een
eerste stap gemaakt. Wij adviseren Kuseema om in de toekomst opnieuw onderzoek te doen naar
vriendschap onder jongeren. Om een goede vergelijking te kunnen maken, kan dit onderzoek als
nulmeting worden gebruikt.
2. Aan het begin van het onderzoek heeft Kuseema de wens geformuleerd om met de resultaten uit
dit onderzoek, professionals te informeren. Wij zijn van mening dat uit het onderzoek interessante
resultaten gekomen zijn, die het waard zijn om met professionals te delen. Daarom bevelen wij
Kuseema aan om deze informatie te publiceren en te delen met professionals.
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Bijlagen
Bijlage 1: Enquête
Voor je ligt een enquête over vriendschap, hoe ervaar en beleef jij het?
Het is een anonieme enquête.
Vul de enquête in en maak kans op 2 kaartjes voor Walibi Holland!
1. Van je huidige vrienden: wanneer zijn de meeste van deze vriendschappen begonnen?
0 Vooral op de basisschool
0 Vooral op de middelbare school
0 Bijna evenveel op de basisschool als op de middelbare school
2. Waaruit bestaan je vrienden?
0 Vooral meisjes
0 Vooral jongens
0 Bijna evenveel jongens als meisjes
Helemaal
mee oneens
Mee
oneens
Geen
mening
Mee eens

Helemaal
mee eens
3. Ik ben tevreden over mijn vriendschappen
4. Ik zie iedere dag een aantal vrienden van mij buiten schooltijd
5. Ik heb iedere dag contact met vrienden via internet/WhatsApp
6. Ik heb ook vrienden op Facebook die ik in het echt niet zie
7. Ik bespreek via internet meer met vrienden dan in het echt

8. Vul hier onder de namen in (of codes of afkortingen, zodat je zelf weet over wie het gaat) van je 5
beste vrienden:
1:
2:
3:
4:
5:
Geef aan door het zetten van een kruisje wat je met welke vriend doet:
1:
2:
3:
10. We hebben dezelfde hobby
11. We doen dezelfde sport
12. We zitten op dezelfde school
13. We gaan samen stappen
14. We gaan samen naar een pretpark
15. We kijken samen film
16. We chillen samen
17. Heb ik op Facebook
18. Volg ik op Twitter
19. Volgt mij op Twitter
20. Wij WhatsAppen (of pingen, o.i.d.)samen
21. Speel ik games mee
22. Speel ik online games mee
23. Heb ik contact mee via internet naast
Facebook, Twitter en WhatsApp.

Alineke de Boer, Vivian Brangers & Casmira van der Sligte

4:

5:

46

‘Een onderzoek naar vriendschap onder jongeren’

Juni 2013

24. Ik ken hem/haar van de basisschool
25. Ik ken hem/haar van de middelbare
school
26. Hij/zij komt bij mij thuis
27. Ik kom bij hem/haar thuis
28. Ik spreek hem/haar elke dag
online/via de app (of ping, o.i.d.)
19. Ik zie hem/haar elke dag buiten
school
20. Ik ben altijd bereikbaar voor
hem/haar
21. Waar heb jij je vrienden leren kennen?
1:

2:

3:

4:

5:

Op school
In de buurt
Bij een sport
Bij muziek
Bij een andere hobby
Via internet
Via mijn ouders
Via een andere vriend
Anders, namelijk:
Helemaal
mee oneens
Mee
oneens
Geen
mening
Mee eens

Helemaal
mee eens

Wanneer vind je iemand een goede vriend(in)?

22. Als ik hem/haar op Facebook heb
23. Als ik hem/haar kan vertrouwen
24. Als ik hem/haar leuke dingen kan vertellen
25. Als ik hem/haar vervelende dingen kan vertellen
26. Als we samen afspreken
27. Als ik bij hem/haar thuis kom
28. Als we dezelfde interesses hebben
29. Als ik zijn/haar mobiele nummer heb
30. Als ik hem/haar op Whatts app (of ping, o.i.d.) heb
31. Als ik iemand ken
32. Als ik bij iemand in de klas zit
33. Als ik iemand minimaal één keer in de week buiten school zie
34. Als we samen naar de stad gaan
35. Als we ruzie hebben gehad
36. Als we dezelfde meisjes/jongens leuk vinden
37. Als we ruzie hebben gehad en het weer goed hebben gemaakt
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38. Als we ruzie hebben
39. Als mijn vriend(in) iets heeft door verteld
40. Als we geen contact meer hebben
41. Als ik nieuwe mensen leer kennen die ik meer zie
42. Als ik iemand ontvriend/blokkeer op ‘social media’
43. Als hij/zij mij ontvriendt/blokkeert op’ Social media’
44. Als hij/zij mijn account gehackt heft
45. Als we niet meer in dezelfde buurt wonen
46. Als we niet meer op dezelfde school zitten
47. Iets anders, namelijk:
48. Hoeveel goede vrienden heb je? ____
49. Hoe oud ben je?

12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17

50. Ik ben een

JONGEN – MEISJE

51. Schoolniveau?

VMBO-B – VMBO-K – VMBO-T – HAVO – VWO

52. Leerjaar?

1–2–3–4–5–6

53. Woonplaats?
_______________________________________________________________
54. Heb je vragen en/of opmerkingen over deze enquête, vul het dan hier onder in:

Dankjewel voor het invullen!! Wil je kans maken op 2 kaartjes voor Walibi Holland?
Vul je e-mailadres* in:
_________________________________________________________________

* Dit email adres wordt apart gehouden van de enquête, en wordt alleen gebruikt als je gewonnen
hebt.
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Bijlage 2: Stellingen jongeren
Eerste ronde:
1. Vrienden heb je nodig
2. Je kan met iedereen vrienden worden
3. ‘social media’ maakt mijn vriendschappen beter
4. Door vrienden hoor je ergens bij
5. Mijn vrienden en ik hebben veel overeenkomsten
6. Vrienden kies je
7. Ik praat over alles met mijn vrienden
8. Vrienden op Facebook zijn echte vrienden
9. In een vriendschap kan altijd mij zelf zijn
10. Ik zou een vriend nooit laten vallen
11. Vrienden maken is zo makkelijk nog niet
12. Ik geef meer dan ik ontvang in een vriendschap
13. Een vriend moet je alles kunnen vergeven
14. Ik sta altijd klaar voor mijn vrienden
15. Ruzie is goed voor vriendschap
16. Vrienden hebben invloed op mij
17. Ik heb nog goede tips over vriendschappen
Tweede ronde:
1. Vriendschap ontstaat zonder dat ik er iets voor doe.
2. Vertrouwen in een vriendschap is belangrijk voor mij.
3. Een vriendgroep voegt iets toe aan mijn leven.
4. Door ‘social media’ ontstaan er problemen in mijn vriendschappen.
5. Ruzie is goed voor vriendschap
6. In een vriendschap geef ik duidelijk mijn grenzen aan.
7. Vrienden steunen mij.
8. Ik moet mij aanpassen om bij mijn vriendengroep te blijven horen.
9. Ik geef mijn vrienden een tweede kans.
10. Tips voor vrienden
11. Tips voor professionals
Derde ronde:
1. Vriendschap ontstaat door een klik.
2. Vriendschap betekent geaccepteerd worden.
3. Vriendschap bestaat uit communicatie.
4.1. Ik verwacht dat vrienden eerlijk zijn.
4.2. Ik verwacht dat vrienden mij helpen.
5. Iemand is een vriend als ik mijzelf bij hem/haar kan zijn.
6. Ik heb vriendschappen die beëindigt zijn.
7. ‘social media’ heeft voor mij een positieve invloed.
8. Wat adviseer je andere jongeren over vriendschap?
9. Wat adviseer je professionals over vriendschap onder jongeren?
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Bijlage 3: Vragen professionals
Eerste ronde:
1. Jongeren hebben vrienden nodig
2. Jongeren kunnen met iedereen vrienden worden
3. ‘social media’ maakt vriendschappen onder jongeren beter
4. Door vrienden horen jongeren ergens bij
5. Jongeren en hun vrienden hebben veel overeenkomsten
6. Jongeren kiezen hun vrienden
7. Jongeren praten over alles met hun vrienden
8. Vrienden op facebook zijn echte vrienden
9. In een vriendschap kunnen jongeren altijd zichzelf zijn
10. Jongeren laten een vriend nooit laten vallen
11. Vrienden maken is zo makkelijk nog niet voor jongeren
12. Jongeren geven meer dan ze ontvangen in een vriendschap
13. Jongeren moeten een vriend alles kunnen vergeven
14. Jongeren staan altijd klaar voor vrienden
15. Ruzie is goed voor vriendschappen van jongeren
16. Vrienden hebben invloed op jongeren
17. Ik heb nog goede tips over vriendschappen onder jongeren
Tweede ronde:
1. Vriendschap onder jongeren ontstaan zonder dat zij er iets voor doen.
2. Vertrouwen in een vriendschap is belangrijk voor jongeren.
3. Een vriendgroep voegt iets toe aan het leven van jongeren.
4. Door ‘social media’ ontstaan er problemen in vriendschappen van jongeren.
5. Ruzie is goed voor vriendschappen onder jongeren.
6. Jongeren geven in vriendschappen duidelijk hun grenzen aan.
7. Vrienden steunen elkaar.
8. Jongeren moeten zich aanpassen om bij hun vriendengroep te kunnen blijven horen.
9. Jongeren geven hun vrienden een tweede kans.
10. Heb jij nog tips/adviezen voor jongeren met betrekking tot vriendschap.
11. Tips voor andere professionals?
Derde ronde:
1. Vriendschap onder jongeren ontstaat door een klik
2. Vriendschap onder jongeren betekent geaccepteerd worden.
3. Vriendschap onder jongeren bestaat uit communiceren
4. Jongeren verwachten dat vrienden eerlijk zijn
5. Jongeren verwachten dat vrienden elkaar helpen
6. Iemand is een vriend als de jongere zichzelf bij elkaar kan zijn
7. Jongeren hebben vriendschappen die beëindigd zijn
8. ‘social media’ heeft voor jongeren een positieve invloed.
9. Wat adviseren jongeren elkaar op vriendschap?
10. Wat adviseer je professionals over vriendschappen onder jongeren?
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Bijlage 4: Coderen Focusgroep
Eerste ronde
Stelling 1 Vrienden heb je
Eens
nodig
Eens: 43
Twijfel:
Oneens: 1
Begrippen: Steun, plezier, vertrouwen

Oneens
Familie
vertellen

Algemeen
Veilig, Plezier, Vertrouwen, Er doorheen
trekken, Chillen, Wat doe je anders?,
Belangrijk, Familie, Steun, Zelfvertrouwen,
Gezelligheid, Hulp, Wat samen doen

Stelling 2
Eens
Oneens
Je kan met iedereen vrienden Afhankelij Iemand
worden
k van de
niet mogen
ander
Verkeerde
Eens: 12
invloed
Twijfel:
Oneens:16
Begrippen: Respecteren, overeenkomsten, klik

Algemeen
Interesse, Proberen, Op je eigen manier,
Respecteren, Overeenkomst, Klik, Met
vrienden een betere band dan met
bekenden

Stelling 3 ‘social media’ maakt Eens
mijn vriendschappen hechter
Eens: 5
Twijfel: 1
Oneens: 22
Begrippen: Contact, Verkeerde interpretatie

Oneens
In het echt
praat je
makkelijker

Algemeen
Contact onderhouden, Iedereen weet alles,
Vertrouwen, Geen emoties,
Groepsgesprekken, Lage drempel, Lange
afstandscontact, Verkeerde interpretatie

Stelling 4 Door vrienden hoor Eens
je ergens bij
In een
groep is
Eens: 9
het
Twijfel: 3
prettiger
Oneens: 15
Begrippen: Vriendengroep, prettig

Oneens
Het hoeft
niet

Algemeen
Meelopen, Vriendengroep, Gezellig, Lastig,
Band, Je staat niet alleen, Niet eenzaam

Stelling 5 Mijn vrienden lijken Eens
op mij
Eens: 24
Twijfel: 2
Oneens: 2
Begrippen: Overeenkomsten, Samen

Oneens

Algemeen
Interesses, Samen, Dezelfde mening,
Overeenkomsten, Sport, Woonplaats,
School, Innerlijk boven uiterlijk

Stelling 6 vrienden kies je
Eens: 22
Twijfel: 3
Oneens: 19

Oneens
Niet kiezen
maar
krijgen

Algemeen
Accepteren, Langere tijd, Betrouwbaarheid
Overeenkomsten, Gezellig, Respect voor
iedereen Dezelfde interesses, Vertrouwen,
Energie, Klik,Ontstaan gaan vanzelf

Oneens
Niet alles
Niet
noodzakelijk

Algemeen
Geheimen, Leuk / Niet leuk, Privé,
Vertrouwen, Delen
Eén beste vriend

Eens
Kiezen,

Begrippen: Ontstaan, vertrouwen, klik
Stelling 7 Ik deel alles met
mijn vrienden
Eens: 8
Twijfel: 4

Eens
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Oneens: 24
Begrippen: Privé, niet noodzakelijk, delen
Stelling 8 Vrienden op ‘ social
media’ zijn echte vrienden
Eens: 0
Twijfel: 2
Oneens: 18
Begrippen: Verschil

Eens

Oneens

Algemeen
Verschil, Contact, Internet vrienden, ‘Fake’
vrienden
Afstand

Stelling 9 In een vriendschap
Eens
kan ik altijd mezelf zijn
Eens: 26
Twijfel: 4
Oneens: 9
Begrippen: Jezelf zijn, voorwaarde

Oneens

Algemeen
Vertrouwen, Jezelf zijn, Geaccepteerd,
Voorwaarde
Klik, Hecht, Bang voor afwijzing

Stelling 10 Ik zou een vriend
nooit laten vallen
Eens: 6
Twijfel: 1
Oneens: 9

Oneens
Belachelijk
maken,
geen
energie
meer
instoppen,
Heftig

Algemeen
Vertrouwen, Niet zomaar, Er wat voor
doen, Energie, Klik, Er voor gaan

Eens

Begrippen: Investeren
Stelling 11 Vrienden maken is Eens
Oneens
zo makkelijk nog niet
Eens: 11
Twijfel: 8
Oneens: 9
Begrippen: Eerste contact, klik, persoonsafhankelijk

Algemeen
Eerste contact, Spannend, Klik,
Persoonsafhankelijk
Tegenwoordig moeilijk te vertrouwen,
Gevoel boven verstand

Stelling 12 Ik geef meer dan
dat ik ontvang in een
vriendschap
Eens: 1
Twijfel: 0
Oneens: 15
Begrippen: Gelijkheid

Oneens

Algemeen
Gelijk, Evenveel, Verschil in personen

Oneens
Sommige
dingen niet
te vergeven

Algemeen
Vergeven
Vergeten
Tweede kans

Eens

Stelling 13 Een vriend moet je Eens
alles kunnen vergeven
Eens: 5
Twijfel: 0
Oneens: 3
Begrippen: Tweede kans, uitzonderingen
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Twijfel: 0
Oneens: 0
Begrippen: Klaar staan

Eens
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Oneens

Algemeen
Deur staat open, Geven, Er zijn, Klaar staan

Stelling 15; ruzie is goed voor vriendschap, is in deze ronde niet aan bod gekomen en wordt
meegenomen naar focusgroep ronde 2.
Stelling 16 Vrienden hebben
invloed op mij
Eens: 15
Twijfel: 9
Oneens: 20

Eens

Oneens

Algemeen
Luisteren, Positieve invloed, Negatieve
invloed, Wel positief, Niet negatief, Hulp,
Tips, Bang, Hobby’s, Aanpassen,
Overweging, Eigen keuze, Vrienden voegen
iets toe, Advies, Grenzen, Serieus nemen,
Leuke dingen.

Begrippen: Positief vs negatief, aanpassen, adviseren
Belangrijkste begrippen: Vertrouwen, vriendgroep, verkeerde interpretatie, ruzie, grenzen, steun,
aanpassen, tweede kans, eerste contact, klik.
Tweede ronde:
Stelling 1;
Vriendschap
ontstaat zonder
dat ik er iets
voor doe.
Eens: 9
Twijfel: 1
Oneens: 35

Eens
Klik; Niet
forceren; Niet
iedere dag
onderhouden;
Mezelf zijn;
Begin vanzelf

Oneens
Zelfde
interesse;
Zelfde
uiterlijk

Algemeen
Contact leggen; Zelfde interesses; Chillen; Afspreken;
Kletsen; Jezelf zijn; Vanzelf; Spontaan; Inzetten; Niet
forceren; Praten; Niet omkopen; Vertrouwen winnen;
Klaarstaan; Leren kennen; Enthousiasme; Delen;
Luisteren; Aardig zijn; Behulpzaam; Communiceren;
Klik; Vooroordelen; Openstaan; Via via; Op school;
Bier drinken; Samen optrekken; Geheim bewaren;
Wat voor doen

Begrippen: Klik, Voorwaarden
Stelling 2;
Vertrouwen in een
vriendschap is
belangrijk voor mij.
Eens: 45
Twijfel: 0
Oneens: 0
Begrippen: Basis

Eens
Geen vriendschap;
Geen waarde;
lange tijd vrienden;
Delen; Overal
belangrijk; Basis

Oneens

Algemeen
Vertrouwen; Geheim bewaren/vertellen; Niet
uitlachen; Niet doorvertellen; Aardig;
Vriendelijk; Elkaar niet zwart maken; Niet laten
vallen; Serieus nemen; Band; Klaarstaan;
Helpen; Afspraken maken; Lang genoeg kennen;
Samenhang; Houding

Stelling 3; Een
Eens
Oneens
Algemeen
vriendengroep
Gezellig;
Geen
Zonder is saai en alleen; Samen; Sociaal;
voegt iets toe
liefde; Niet
verandering; Vertrouwen; Vrienden wel; groep niet; Op
aan mijn leven. uitgescholden; Populairder terugvallen; Nieuwe ervaringen; Niet een groep, wel
dan je bent
1,2 vrienden; Zonder vrienden, eenzaam;
Eens: 41
Gezelligheid; Accepteren; Chillen; Stappen; Uitjes;
Twijfel: 2
Steun; Eenzaam zonder vrienden; Groepsverband
Oneens: 2
Begrippen: Gezelligheid, Saamhorigheid, Zekerheid
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‘social media’
ontstaan er
problemen in
mijn
vriendschappen
.
Eens: 10
Twijfel: 12
Oneens: 23

Eens
Nepvriend; Meer via
internet; Minder
genuanceerd; ‘social
media’ is prut; 2
fronten op ‘social
media’; Minder
nadenken voor iets
zeggen; Onverwachte
reacties van anderen.
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Oneens
Niets op
internet;
Niet er op in
gaan; Niet op
reageren;
Geen ‘social
media’; Geen
meerwaarde;

Algemeen
Ruzie; Letterlijk nemen; Contact
onderhouden; Je doet en zegt meer;
Opletten; Eerst nadenken; Anders
opgepakt; Geen emoties; Blokkeren;
Neppersonen; Moeilijk communiceren; Wel
in omgeving; niet bij mij; Beledigen;
Onwaarheden; Meer mensen lezen het;
Spijt; Uitschelden; Politie inschakelen; Niet
op ‘social media’ zitten; Niet liegen;
Problemen niet via internet bespreken.

Begrippen: Niet problematisch, Communicatie, Alert zijn
Stelling 5;
Ruzie is goed
voor
vriendschap
Eens: 17
Twijfel: 14
Oneens: 14

Eens
Oneens
Sterker; Belangrijk;
Zo sterk
Spanning; Afreageren; geen ruzie
Goede band; Hoogte
nodig; Nooit
en dieptepunten;
leuk; Slecht;
Standpunten en
Nare punten;
meningen
Ruzie is te
uitwisselen; Ruzie is
ver; Boos;
nodig
Geweld
Begrippen: Versterken, Verminderen, Beëindigen

Algemeen
Beter na een ruzie; Vriendschap voorbij; Band
opbouwen; Ruzie niet; meningsverschillen
wel; Echte ruzie niet; Naar gevoel;
Vertrouwen beschadigd; Sorry zeggen;
Uitpraten; Grenzen aangeven; Leerzaam;
Afreageren; Standpunten; Versterken;
Opbreken; Discussie is goed; Missen; Uit de
hand lopen; Praten; Eigen schuld.

Stelling 6; In een
Eens
vriendschap geef ik
Kennis van
duidelijk mijn grenzen aan. elkaar krijgen;
Makkelijk;
Eens: 42
Anders ruzie;
Twijfel: 3
Spijt
Oneens: 0
Begrippen: Aanpassen, Eerlijkheid

Oneens
Aanpassen
moet soms;
Spijt

Stelling 7;
Eens
Oneens
Vrienden
Hulp; Sterke
steunen mij
band;
Luisterend oor;
Eens: 37
Praten; Elkaar
Twijfel: 8
begrijpen;
Oneens: 0
Begrippen: Helpen, Luisteren

Algemeen
Begrijpen; Bij problemen; Helpen; Tips; Moeilijke tijd;
Vertellen niet door; Uithuilen; Bij beslissingen nemen; Er
zijn voor iemand; Langsgaan; Ander advies; Luisteren;
Eigen schuld; Eerlijk; Eigen mening; Beslissingen; Verhaal
kwijt kunnen; Acceptatie; Leren overtuigen;

Stelling 8; Ik moet mijzelf
Eens
aanpassen om bij een
Druk gedrag;
vriendengroep te kunnen
Anders uit
horen
vriendengroep;
Aanpassen aan
Eens: 1
de persoon;
Twijfel: 7
Oneens: 37
Begrippen: Acceptatie, Respecteren, Jezelf blijven.

Algemeen
Ruzie; Groepsdruk; Lastig; Verleggen van
grenzen; Aangeven; Eerlijk zijn; Moment;
Spijt krijgen; Elkaar kennen; Duidelijk zijn;
Negeren; Lange vriendschap makkelijker;

Oneens
Mezelf
blijven; Dom;
De groep kan
ook
aanpassen;
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Algemeen
Accepteren; Eisen stellen;
Aanpassen; Ruzie; Als anderen het
vervelend vinden; Respecteren;
Jezelf blijven; Klik; Gedrag
aanpassen; Jezelf kwijtraken; Geen
echte vrienden
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Stelling 9; Ik
geef mijn
vrienden een
tweede kans
Eens: 28
Twijfel: 15
Oneens: 2

Eens
Fouten maken
mag; Grenzen
kennen; Slechte
dag; Later
realiseren fout
gemaakt; Delen
met vrienden

Oneens
Vertrouwen
minder;
Groot geheim
geen 2de kans; bij
ruzie is het erg;
Geen contact;
Einde
vriendschap
Begrippen: Vergeven, Situatie afhankelijk.

Juni 2013
Algemeen
Mensen maken fouten; Vergeven;
Vertrouwen wordt minder; Niet zo bedoeld;
Echte vrienden; Ligt aan de fout; Goede
vrienden altijd; Soort band; Minder diepe
vriendschap daarna; Dichtbij vrienden
eerder vergeven; Afstand is moeilijk;
Opnieuw proberen; Kan opnieuw fout gaan;
Vergeten;

Begrippen: Klik, Voorwaarden, Basis, Gezelligheid, Saamhorigheid, Zekerheid, Niet problematisch,
Communicatie, Alert zijn, Versterken, Verminderen, Beëindigen, Aanpassen, Eerlijkheid, Helpen,
Luisteren, Acceptatie, Respecteren, Jezelf blijven, Vergeven, Situatie afhankelijk.
Derde ronde:
Stelling 1:
Vriendschap
ontstaat door
een klik
Eens: 4
Twijfel:
Oneens: 1
Stelling 2
Vriendschap
betekent
geaccepteerd
worden
Eens: 5
Twijfel:
Oneens:
Stelling 3
Vriendschap
bestaat uit
communicatie.
Eens: 5
Twijfel:
Oneens:
Stelling 4.1 Ik
verwacht dat
vrienden eerlijk
zijn
Eens: 4
Twijfel: 1
Oneens:

Eens

Oneens
omgeving

Algemeen
Klik, gemeenschappelijk,
school, sport, aardig zijn,
interesses, gesprekstof,
gezellig, serieus

Eens

Oneens

Algemeen
Praten,gevoel, geen
vrienden zonder
acceptatie, gevoel, echte
vrienden, aanvullen, niet
veranderen, voorwaarde.

Eens

Oneens

Algemeen
Verbaal, non-verbaal,
digitaal, afspreken,
begrijpen, twitter,
luchtig/diepgaand.

Eens

Oneens

Algemeen
Uitzondering, normaal,
waarheid, mening,
accepteren, vertrouwen,
waarderen, verzwijgen,
band, eerlijk.
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Stelling 4.2 Ik
verwacht dat
vrienden mij
helpen
Eens: 5
Twijfel:
Oneens:
Stelling 5
Iemand is een
vriend als ik
mijzelf bij
hem/haar kan
zijn
Eens: 4
Twijfel: 1
Oneens:
Stelling 6 Ik heb
vriendschappen
die beëindigt
zijn
Eens: 4
Twijfel:
Oneens: 1
Stelling 7.
‘social media’
heeft voor mij
een positieve
invloed
Eens: 4
Twijfel: 1
Oneens:

Juni 2013

Eens

Oneens

Algemeen
Tijd, belangrijke dingen,
op kunnen rekenen, steun,
proberen

Eens

Oneens

Algemeen
Gedrag, begrip, echte
vrienden, acceptatie,
onderdeel, langer
bevriend, niet bewust,
vertrouwen

Eens

Oneens

Algemeen
Overgang school, minder
contact,sociale media,
ruzie

Eens
Makkelijker, leuk praten,
snel, verslavend,
persoonlijkheid, grote
groep

Oneens
ruis, verkeerd begrijpen,
oplossen

Algemeen
ruzie-> in het echt
praten/opbellen
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Bijlage 5: Tijdsplanning
Week
Wanneer
9
1 maart
10
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart
11

12

11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart

13

14

22 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
1 april
2 april
3 april
4 april
5 april

15

8 april
9 april
10 april
11 april
12 april

16

15 april
16 april
17 april

Wat
Probleemanalyse inleveren
Deelvraag 1 + 4 literatuurstudie
Opstellen enquête + interview
Afspraken maken met jongeren
GO/ NO GO plan van aanpak
Deelvraag 1 + 4 literatuurstudie
Afspraken maken met jongeren
Opstellen enquête + interview
Herkansing plan van aanpak
Enquête testen bij Kuseema
Enquête maken
- [Historie van Beroep]
Interviews met jongeren en professionals;
Nijmegen
Interviews met jongeren en professionals;
Nijmegen
09:00 gesprek Kuseema
Enquête online zetten
- [Historie van Beroep]
Enquête digitaal zetten
- [Historie van Beroep]
- [Goede Vrijdag]
- [Tweede Paasdag]
Interviews met jongeren en professional;
Valkenswaard
D1, theorie D2, opzet D4 af. Analyseren
Nijmegen en Valkenswaard
Analyseren Nijmegen en Valkenswaard +
betrouwbaarheidscheck
Interviews met jongeren en professional;
Weert
Interviews met jongeren en professional;
Emmeloord
Interviews met jongeren en professional;
Amsterdam
Analyseren Weert, Emmeloord,
Amsterdam
Betrouwbaarheidscheck + Feedback van
Wybren verwerken.
Interviews met jongeren en professional;
Groesbeek
Interviews met jongeren en professional;
(Kuseema aanleveren)
Interviews met jongeren en professional;
(Kuseema aanleveren)
Analyseren Groesbeek (+ aangeleverd van
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Wie
Samen
Deelvraag 1: Vivian
Deelvraag 4: Casmira
Deel vraag 2: Alineke
Opstellen enquête en
interview: Vivian
Afspraken maken: Casmira

PvA inleveren: Alineke
Kuseema: Vivian, Casmira
Vivian, Casmira
Samen
Samen
Samen
Casmira
Samen

Samen
D1: Vivian; D2 Alineke; D4
Casmira

Samen
Samen; Analyseren verdelen
Analyseren verdelen
Checken: Samen, Feedback
verwerken: ?
Samen

Samen
Samen
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18 april

17

18
19

20

21

22

23

24

25

19 april
22 april
23 april
24 april
25 april
26 april
29 apr
t/m 3 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
20 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
30 mei
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni
7 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
14 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni

Juni 2013

Kuseema)
Betrouwbaarheid en validiteit schrijven +
Analyseren enquête
Analyseren enquête
Gesprek met Kuseema voor het deelvraag
4 + Analyseren enquête
Deelvraag 2, 3 & 4 afschrijven
Deelvraag 2, 3 & 4 afschrijven
Conclusies schrijven
Verslag naar de tweede lezer sturen
Meivakantie
[Pleidooi schrijven]
Deadline deelvragen

Feedback verwerken tweede lezer

[Tweede Pinksterdag]
Inleveren onderzoeksrapport

Product Kuseema ontwerpen
Product professional ontwerpen

Inleveren product en implementatie

Samen

Verantwoording schrijven

Individueel

Verantwoording inleveren

Presentatie; 4 dagen ervoor,
verantwoording inleveren.
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