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Jongeren en trends
Je kent ze, je pappenheimers. Je kent ze vaak bij naam,
je kent hun broers en hun zussen. Maar toch… als je
scholieren tussen 12 en 18 jaar hoort praten dan lijken ze
soms in een heel andere wereld te leven. Hun wereld is
veel groter dan de wereld op school en veelzijdiger dan je
je kunt voorstellen. Daarom geeft deze whitepaper je een
inkijkje in het leven van Gen Z. In wat hen bezighoudt,
plezier geeft, ontspant en stress bezorgt.
Gen Z, het klinkt als een tof modemerk, maar het is de
afkorting van Generatie Z, jongeren die geboren zijn
tussen het jaar 2000 en 2015, jongeren van wie we
zeggen dat ze ‘digital natives’ zijn, geboren met de iPad
in de hand. Het is de eerste generatie jongeren die geen
wereld zonder internet kent en voor wie multitasken een
natuurlijke gewoonte schijnt.
Ze zijn niet gauw tevreden, gaan voor gemak, snelheid
en efficiëntie en zijn bijna altijd online. Herken je die
beschrijving? Misschien toch een ietwat negatieve
generalisatie van een groep jongeren die moet ‘dealen’
met de wereld anno 2020.
De waarheid is beslist genuanceerder. Onderzoekers
zien dat het bekijken van zo’n generatie jongeren over 15
jaar heen ons veel leert over de wereld waartoe ze zich
moeten verhouden en welke ‘strategieën’ ze inzetten om
daar een weg in te vinden. En dat helpt weer om die
jongeren beter te begrijpen.
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Leven in een online wereld

Gen Z is de eerste generatie die in een wereld
opgroeit waar het off- en online leven onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn: wat je online doet heeft
offline implicaties en wat je offline doet heeft ook
online invloed.

On demand

Dankzij internet is alles mogelijk en het is ook direct
mogelijk: NU! 24 uur per dag heb je toegang tot zowat
alles, kun je met elkaar in contact zijn. Er zijn niet meer
dan twee tikken nodig. Dat maakt dat jongeren enorm
hoge verwachtingen hebben als het gaat om snelheid en
het ‘on demand’ beschikbaar zijn van mensen, producten
en diensten. Instant behoeftebevrediging is de norm. Een
toffe sneaker is zo besteld en ligt de volgende dag op de
deurmat, maar misschien wordt de vraag die een leerling
van Gen Z stelt aan de docent of de mediathecaris wat
minder vlot beantwoord dat hij of zij zou willen…
Het beeld van kritische jongeren duikt op, veeleisend en
ongeduldig. Terecht of onterecht? In ieder geval: hun
omgeving voedt hen met hoge verwachtingen, waardoor
het lijkt alsof alles makkelijk kan en moet en bij voorkeur
ook nog zo leuk mogelijk. Het kan niet anders dan dat ze
ook tegen teleurstellingen aanlopen. De leraar reageert
niet per omgaande met een appje (als hij al Whatsapp
gebruikt in communicatie naar zijn leerlingen), gemeentelijke organisaties hebben trage websites en het openbaar vervoer zorgt voor onverwachte situaties.
Maar er is een andere kant: met hun kritische houding
daagt Gen Z de maatschappij en de mensen om hen
heen uit om te blijven vernieuwen. De verwachtingen van
jongeren zijn hoog, maar niet onrealistisch. Ze willen
weten waarom dingen niet sneller, beter of leuker kunnen
en leggen ons langs hun meetlat.
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Laat zien wie je bent

Via social media kan Gen Z zich altijd en overal tonen
aan de buitenwereld. Dit biedt spannende nieuwe
mogelijkheden voor zelfprofilering: jongeren kunnen
zichzelf laten zien, maar ook ontdekken wie ze zijn en
daar meer grip op krijgen.
De social media zijn niet alleen een platform om indruk
te maken en ambities (muziek, kunst en meer) te laten
zien, maar ze bieden jongeren ook inspiratie van
invloedrijke peers en van bekende Instagrammers
en vloggers. Natuurlijk, dit heeft zowel positieve als
negatieve kanten: veel jongeren zijn bovengemiddeld
bezig met vragen als ‘Kom ik wel op de juiste manier
over?’ ‘Accepteren ze mij wel?’ Toch kan het voor
verlegen jongeren een stuk veiliger voelen om met
bewuste keuzes op social media aan de buitenwereld
te tonen wie ze zijn, dan zichzelf in real life in de
schijnwerpers te zetten.

Sociale dwang

Eén op de vijf jongeren heeft het gevoel dat ze vanwege
hun sociale netwerk genoodzaakt zijn om aan allerlei
(ongeschreven) regels van social media te voldoen: als
hun vrienden regelmatig berichten posten, dan is het ‘not
done’ om hier zelf niet aan mee te doen. Ze staan
constant ‘aan’ en speuren de omgeving af naar fotogenieke hotspots en mooie producten voor hun Insta-grid.
Want… je bent wat je online doet.

Gemiddeld spenderen 13- tot
19-jarigen 2:15u per dag aan
communiceren op social media,
per app of mail. Dit is gemiddeld
een uur (!) langer dan alle andere
leeftijdsgroepen.

Online en offline vrienden

Sociale media bieden volop mogelijkheden om te laten
zien bij welke groep je wilt horen, zodat je daaraan trots
en zelfvertrouwen kunt ontlenen. Jongeren vinden
veel rolmodellen op de sociale media: muzikanten,
tv-persoonlijkheden en andere online influencers met wie
ze zich graag identificeren. Dat helpt jongeren een weg
te vinden in nieuwe situaties: ‘Just act like the rest’, is
dan het devies.
Gen Z besteedt veel tijd aan contacten via de sociale
media: ze plaatsen comments, liken elkaar of ze werken
online samen aan werk voor school. Kortstondig en
oppervlakkig? Ja, misschien, maar jongeren blijven
zoeken naar echt contact, ook online. De digitale ‘instant
connection’ is ook voor deze generatie geen vervanging
van, maar vooral een aanvulling op de offline verbinding
die ze hebben met hun vrienden en familie en waarvan
ze aangeven die heel waardevol te vinden.
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In de spotlights: social media

TikTok
Tiktok is een nieuwe social media app uit China die
inmiddels Twitter en Facebook in aantallen gebruikers
(1 miljoen) voorbij is gestreefd en vooral gebruikt wordt
door jongeren tot 18 jaar. Populair geworden door
ultrakorte filmpjes met challenges, dansjes, mimes en
playbackpresentaties. Hoe zotter hoe beter. Je blijft
eindeloos video’s kijken (klik hier voor een korte
compilatie) en wat je niet leuk vindt swipe je weg.
Tiktok biedt leuke mogelijkheden om zelf te filmen,
samen opnames te maken en effecten toe te voegen.
Zeker is: als jongere kom je er je ouders, je leraren of
je opa en oma niet tegen! Heel aantrekkelijk dus.
Ter waarschuwing: de filmpjes zijn standaard openbaar
(kun je instellen op privé / alleen delen met vrienden)
en dus is er een risico op grooming.

Youtube
Dit videokanaal is onverminderd populair. Jongeren
komen er vooral voor de filmpjes van vloggers, zoals
Enzo Knol en Monica Geuze. Kijk bijvoorbeeld eens
naar het interview met Kwebbelkop Jordi van den
Bossche (11,6 miljoen volgers in 2019). Viraal gaan ook
allerlei humoristische producties, zoals bijvoorbeeld het
filmpje van Dance Monkey. O ja: YouTube is ook een
educatief kanaal, met eindeloze How to-filmpjes met
instructies. En… met leraren die heel praktische
uitlegfilmpjes maken.

Snapchat
Ook Snapchat is een online plek waar jongeren elkaar
treffen zonder meeglurende ouders. ‘De app is bewust zo
ontwikkeld dat je het als oudere eenvoudigweg niet meer
kunt of wilt begrijpen’, zegt de CEO van Snapchat.
Snapchat speelt in op de nadelen van Facebook: jouw
filmpje of foto verdwijnt meteen na het kijken en is niet
terug te vinden op internet.Meer weten? Bekijk de
video.

Instagram
Instagram is het nieuwe Facebook, op dit moment een
van de meest populaire sociale netwerken. Via ‘Insta’
laat je je mooiste foto’s zien en je deelt al je activiteiten,
bijvoorbeeld via Instagram- stories. Miljoenen gebruikers
wereldwijd posten dagelijks hun favoriete foto’s die je
dankzij filters en andere fotobewerkingsopties nóg
mooier kunt maken. Maar… ‘Insta’ is inmiddels ook
populair onder ouderen. En daaraan dankt Tiktok dan
weer haar groei.

Wat jongeren denken ...

78 %
62%
78 %

heeft het idee dat banken en geld
de wereld regeren
wantrouwt de politiek
heeft geen vertrouwen in de media
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Het idealisme van Gen Z
Je inzetten voor een betere wereld

Door de media wordt Gretha Thunberg gezien als hét
voorbeeld van de maatschappelijke betrokkenheid van
Gen Z. Ze spreken van ‘Being woke’. Jongeren kijken
niet weg in een wereld waarin grote maatschappelijke
issues als klimaatverandering en ongelijkheid dagelijkse
kost zijn. Sociale media spelen hierin een rol: jongeren
zien populaire rolmodellen die zich bekeren tot een
‘vegan’ leefstijl, die openlijk aangeven transgender te
zijn en rappers die zich inzetten voor ‘blacklivesmatter’.
Drie thema’s vallen op:

Thema 1

Duurzaamheid
Jongeren die nu 15 zijn, zullen in 2070 65 jaar oud zijn…
De geprognotiseerde klimaatverandering en
zeespiegelstjging – door de wetenschap bevestigd –
raakt hen persoonlijk. Dát leidt tot het bewustzijn dat
er echt iets moet veranderen. Voor hen is het scheiden
van afval en water drinken uit een herbruikbare fles
heel gewoon. Ze kopen duurzame kleding, voeren
acties voor de Ocean Clean Up tegen plasticsoep en
eten vegetarisch. Er is strijdbaarheid, maar ook
machteloosheid, zoals Gretha Thunberg het in haar
How-dare-you-speech bij de VN verwoordde.
Jongeren van Gen Z realiseren zich ook dat zij de
problemen van dit moment niet kunnen oplossen.
Bijzonder is de speech van de jonge Nieuw-Zeelandse
politica Chloe Swarbrick (ook Gen Z) die viral ging,
waarin zij haar collega-parlementsleden een veeg
uit de pan gaf.
En toch… schieten de fastfoodketens als paddenstoelen
uit de grond en staan jongeren rijen dik voor de deur als
het uitverkoop is bij de grootwinkelbedrijven met een
twijfelachtige productieketen. Soms stappen ze heel
gemakkelijk over de negatieve kanten van een organisatie heen. Jongeren willen dus wel, maar de stap naar
doen is niet eenvoudig. Sommige dingen zijn gewoon té
ver van hun bed en hun wispelturige puberbrein maakt
het er niet gemakkelijker op om stevige keuzes te maken.

Thema 2

Openheid
Wantrouwen is een gedeeld goed van jongere en oudere
Nederlanders. Er is fake news, er zijn stichtingen die in
opspraak komen, de social media staan vol kritische
geluiden over bedrijven die profiteren van kinderarbeid.
Wat is waar? vragen jongeren zich af. Ze vragen dan ook
om transparantie, eerlijkheid, gaan met je in discussie en
stellen legitimiteitsvragen.

60% van de jongeren wil
de wereld verbeteren.

Thema 3

Gelijkheid
Veel jongeren – zeker in de Randstad – groeien op in
een heel diverse samenleving die hen dwingt om
openminded en tolerant te zijn. Veel influencers en
rappers – Ronnie Flex en Typhoon – leven het voor:
volledige acceptatie van iedereen, ongeacht ras, geloof
of seksuele voorkeur. Jongeren ontdekken dat Zwarte
Piet en moorkoppen niet meer kunnen, de gevoeligheid
voor discriminatie is hoog. LHTBI’s worden minder en
minder buitengesloten en, hoewel de hetero mindset nog
steeds leidend is, zijn er YouTubers die spelen met hun
gender om te laten zien dat die niet zo fixed is.
Ook feminisme staat opnieuw in de belangstelling.
Niet voor niets zien we de shirts met WMN PWR
(women power) bij H&M en Primark in de rekken. Nike
speelt erop in met de Dream crazier-film die meisjes
aanzet om te dromen over haalbare idealen. Meiden
dragen die feministische idealen uit, terwijl er anderzijds
online gegrapt wordt over de MeToo-beweging.
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Shoppen en muziek luisteren
Online shoppen

De Generatie Z shopt online. Bezorgschaamte kennen
ze niet. Gemak en snelheid regeren! En hoewel
jongeren ongeduldig zijn én kritisch op de herkomst en
de productie van producten zijn online winkels als
Aliexpress enorm populair. Jongeren bestellen hier
de meest fancy telefoonhoesjes en vreemde gadgets
tegen bedragen van slechts enkele euro’s. De extreem
lage prijzen wegen dan zwaarder dan snelheid
en duurzaamheid.

Mode

Vintage en tweedehands zijn in en slechts in enkele
gevallen is duurzaamheid er de reden voor. Stijl en
status zijn minstens even belangrijk. Zeker voor een
profiel op Insta of voor foto’s op Snapchat.
Stevige zwarte boots doen het goed, want die zijn
authentiek en ‘original’ en dragen bij aan een actieve
‘working class’ protest-look. Net als hoodies met allerlei
veelzeggende teksten.

Muziek luisteren

84% van de jongeren luistert muziek via de smartphone.
Streamen is favoriet, via een gratis al dan niet betaald
account. Bluetooth ‘in ear’ koptelefoons – het liefst in
herkenbaar wit van Apple – nemen iets af in populariteit,
ten gunste van de grote ‘over ear’ koptelefoons die je
sinds vorig jaar overal op straat ziet. Die geven een
grootse geluidsbeleving en dat spreekt jongeren aan.
Rappers en artiesten met Nederlandstalige teksten en
coole clips als Snelle, Josylvio en Broederliefde
voeren tegenwoordig de lijsten aan. Of dit nu te maken
heeft met hun muzikale kwaliteiten? Het is toch vooral
autotune – deze software maakt van iedere valse
noot een zuivere – die maakt dat het goed klinkt.
Feit is dat deze rappers hun personal branding als
geen ander in de vingers hebben.
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Gen Z: zelfontplooiing
Leerlingen die het beste uit zichzelf halen, docenten die
het beste uit hun leerlingen halen... Het zijn geschreven
en ongeschreven doelstellingen die op het eerste
gezicht beslist nastrevenswaardig zijn.
Als je je best doet, dan kun je alles bereiken; als je jezelf
kent, ben je beter in staat om de regie over je leven in
handen te nemen.
Jongeren krijgen veel ruimte om zich persoonlijk te
ontwikkelen. Ze gaan op zoek naar wie zij zijn, zodat ze
tot succesvolle en zelfbewuste jonge mensen kunnen
uitgroeien. De andere kant van de medaille? We leggen
de verantwoordelijkheid voor succes of falen geheel
bij de jongeren zelf. Het leven is maakbaar: waar een wil
is, is een weg. Onderzoek heeft laten zien dat dit
maakbaarheidsdenken 98% van de jongeren beïnvloedt:
de 21e -eeuwse vrijheid om jezelf te ontdekken is
verworden tot een knellende opdracht… Falen is geen
optie, lijkt het wel. 80% van de jongeren blijkt last te
hebben van prestatiedruk en dat heeft een negatief
effect op hun mentale gezondheid, die bij sommigen
leidt tot burn-outklachten.

Geef jongeren de kans om hun eigen fouten te
maken. Maak duidelijk dat je leert van foute
keuzes. Bespreek dat niet alles maakbaar is.
Zorg voor momenten en plekken van rust.

Maakbaarheidsdenken langs de meetlat
Juist jongeren uit de Generatie Z zouden de gelegenheid
moeten krijgen om fouten te maken en verkeerde wegen
in te slaan. Ontdekkend wat werkt en wat niet werkt.
Uiteindelijk weet niemand – ook volwassenen niet – wat
het effect van een bepaalde keuze is. Geef jongeren de
kans om gewoon iets te proberen en te ervaren of een
bepaalde weg voor hen kan werken. Het is belangrijk
om het maakbaardheidsdenken voor ze te relativeren
en duidelijk te maken dat je ook altijd iets leert van
foute keuzes.
Wat vinden jongeren belangrijk voor hun toekomst?
•
Een goed salaris
•
Werk met betekenis
•
Ontwikkelen en groeien

Fear of missing out

Als je kijkt naar het gedrag van de Gen Z op de
sociale media zou je kunnen concluderen dat jongeren
van de GenZ leiden aan FOMO, het fear of missing
out-fenomeen. Je moet nu je kans grijpen en jezelf laten
zien, want dat maakt de kans groter dat je later betekenisvol kunt zijn. ‘Fake it till you make it’ lijkt de overtuiging
te zijn van sommigen. De tegenbeweging die inmiddels
op gang komt – JOMO, Joy of missing out – laat zien dat
er ook een leven is zonder TikTok en Snapchat en dat
jongeren zich op vele manieren kunnen ontwikkelen, en
dat succes zich op vele manieren kan manifesteren.
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Joy of missing out
Wat doen jongeren allemaal als ze niet op
social media zitten? Bingewatchen, gamen,
lezen en live contact met leeftijdsgenoten.

1. Bingewatchen

De Gen Z zijn de grootste bingewatchers! 60% van
de jongeren kijkt meerdere serieafleveringen achter
elkaar en 21% kijkt meer dan twee uur per dag.
Sinds de opkomst van Netflix, Videoland en andere
streamingsdiensten (nieuwe aanbieder: Disney) neemt
dit fenomeen – ook bekend als comakijken of marathonkijken flink toe. Veel series zijn zo gemaakt dat
afleveringen eindigen met een cliffhanger die uitnodigt
om verder te kijken. En bij Netflix start na enkele
seconden automatisch de volgende aflevering. Wil je
meer weten over bingewatchen? Bekijk dan de korte
video van de NOS.

2. Streaming video

Wil je eens kijken wat er allemaal te beleven valt?
- Klik hier voor een overzicht – inclusief trailers met tienerseries
- Klik hier voor SCi-fi-series (Sci-fi is de nieuwe lichting
SF, soms dystopisch van aard)
- Klik hier voor een overzicht dat NRC geregeld bijwerkt.

3. Games

Als het aan Google ligt, worden games voortaan
helemaal online gespeeld, zonder speciale spelconsole.
Ook Apple haakt in met ‘Arcade’. Streaming games zijn
dus in opmars. Uit onderzoek van Kieskeurig.nl blijkt dat
50% van de ouders vindt dat hun kinderen te veel gamen.
Een derde van de jongeren zegt juist heel gelukkig te
worden van gamen. Games voor Nintendo, Playstation of
Xbox zijn nog steeds populair. Gamejournalist Len
Maessen bespreekt recente games, zodat je binnen drie
minuten weer helemaal bij bent. Minecraft bloeit als nooit
tevoren. Fortnight moet z’n best doen om bij te benen.
Ook sportspelen als FiFA en F1, het Formule 1 spel, zijn
populair onder jongens. Via de smartphone spelen
jongeren het strategische simulatiespel Plague, bouwen
ze nieuwe werelden met Minecraft, stappen in de
schoenen van Agent 47 in Hitman sniper of jagen op een
moordenaar in Hunter Assassin. Creatievelingen maken
3D houten kunstwerken met Woodturning.
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De taal van Gen Z: faka!
Yo bro! Alles faka met jou? Is het straattaal of
jongerentaal? Of een dialect zelfs? Straattaal lijkt
belangrijk voor de manier waarop jongeren met elkaar
praten. Het is een taal die ontstaan is door woorden uit
verschillende talen en culturen te mengen. Veel woorden
uit de straattaal komen uit het Arabisch, Antilliaans of
Surinaams (om precies te zijn uit het Sranang-tongo)
en het Engels. Woorden worden afgekort, omgedraaid
of samengevoegd, zijn klanknabootsingen of er zijn
letters omgewisseld. Zo ontstaat er (bijna?) een
compleet nieuwe taal.
Een taal die echt hoort bij jongeren en waarmee ze zich
ook graag onderscheiden. Zo zeggen ze het zelf ook:
’Het is een soort geheimtaal, zodat volwassenen ons niet
kunnen begrijpen’.
De teksten van rappers staan er bol van. Soms zijn ze
seksistisch, maar vaak ook vol creatieve vondsten. En er
zijn eindeloos veel teksten over geld. Geld is od, saaf,
money, paper, doekoe, floes of cash, en je hebt een jarra,
lotto, donnie (10, -), bankoe (50,-), barkie (100,-), doezoe
(1000,-) en millie en veel woorden voor vrouwen (niet
altijd even vriendelijk) en vrienden.
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Inspelen op de actualiteit
Luister naar wat voorbeelden van Ronnie Flex in een
bespreking van Adriaan van Dis in Adriaan Dist… en
lees mee met de lyrics van Sterrenstof van De jeugd
van tegenwoordig.

Groeten en aanspreken?
“Ewa”, zeg je dan, “Faka!?” En een vriend spreek je aan
met Kill of G (dzjie, zeg je dan). Kill komt van kerel, maar
kan net zo goed af en toe een vrouw zijn. En G? dat komt
van gangster? Tegenwoordig staat dat voor vriend, zelfs
een bae (before anything else-vriend).

Goed of niet goed?
Ben je het ergens niet mee eens? Dan zeg je: “Ga get,
man”. ‘Tfoe, wat een rwina”. En als je iets niet wilt? Dan
roep je “ki” of “ki welloe” (nee, niet). Complimenten geven
kan ook: dan vind je iemand “spang” of je noemt iets
feskull, skir, drip of zelfs “master feskull” of “master skir”;
en je zegt goedkeurend “aight”.
Wil je ze kunnen verstaan, die Gen Z? Doe dan een
beroep op het straattaalwoordenboek: , of kijk in het
Smibanese woordenboek (Bijlmer = Bims en dat omgedraaid wordt Smib) van het Amsterdams hiphipcollectief
Smib. Maar niet voordat je hier de quiz hebt gedaan.

Bronnen:
• Marketingtribune – Jongereniconen 2020: Dare to share.
• Parool – De boomer en de millennial lijken meer op
elkaar dan je denkt.
• Youngworks – drie blogs en meer over de Generatie Z.
• Frankwatching – Waarom is TikTok zo razendpopulair
onder jongeren?
• Frankwatching – Social mediatrends die 2020 gaan
domineren
• Beeld en Geluid – 15 x straattaal en wat het betekent.
• Ballinn – Straattaal 2019
Deel deze Whitepaper met docenten op je school. Veel
docenten ontvangen de Whitepapers nog niet, terwijl er
ook voor hen waardevolle informatie te lezen is.

