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Voorwoord 
 
In ons profielwerkstuk gaan we het hebben over een heel actueel onderwerp, namelijk de 
toekomst van onze generatie. Wij zijn generatie Z en hebben voor dit onderwerp gekozen 
omdat we dit heel erg interessant vonden om te onderzoeken. Het onderwerp is van 
toepassing op ons en op alle leeftijdsgenoten om ons heen. De laatste jaren is er veel 
gebeurt waardoor vele van onze generatie bang zijn voor onze toekomst. In ons 
profielwerkstuk gaan wij het hebben over deze gebeurtenissen en welke mogelijke gevolgen 
deze gaan hebben voor onze toekomst. 
 
Wij hebben bij ons profielwerkstuk samengewerkt met het project: generatie aan zet. Voor 
dit project gaan wij dit onderwerp maatschappelijk inzetten. Onze begeleider was Frits 
Bloemberg, wij willen hem daarom ook heel erg bedanken omdat die ons goed op weg heeft 
geholpen door ons veel bronnen te geven. Ook heeft hij gedurende ons proces meerdere 
gesprekken met ons gehad waarbij wij hulp konden vragen waar nodig. Ook willen wij 
meneer Erven bedanken, de docent van maatschappijwetenschappen, het vak wat wij 
gekozen hebben voor ons profielwerkstuk.  
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Inleiding  
 
Wij, Sari Leander en Lisa Paas hebben voor ons profielwerkstuk ervoor gekozen om te 
onderzoeken hoe onze toekomst uit zal gaan zien. De onderzoeksvraag die wij hierbij 
gemaakt hebben is: Hoe zal de toekomst van generatie Z uit gaan zien? Dit is een vraag wat 
heel veel mensen in generatie Z zich afvragen als we kijken naar de recente gebeurtenissen.  
 
Maar hoever in de toekomst gaan we kijken? Wij willen kijken naar de toekomst van 
ongeveer over 10-15 jaar. Wanneer wij zelf rond de 30 zullen zijn.  
 
De hypothese die we hierbij gesteld hebben is: Als we kijken naar de recente gebeurtenissen 
zoals het coronavirus, kritische economische situatie en spanningen tussen de grootmachten 
dan zal onze generatie een toekomst mee maken die wij niet meer zullen kunnen vergelijken 
met het verleden, het leven zal onbetaalbaar worden, onze aarde uitgeput en onze 
bindingen tot elkaar alleen maar verslechterd.  
 
Maar wat is generatie Z? Wij zullen dit hier even kort uitleggen maar we gaan er dieper op 
in, in een deelvraag. Generatie Z is een generatie volgend op generatie Y. Generatie Z zijn de 
jongvolwassenen die geboren zijn tussen 1996 en 2010.  
 
Wij zelf behoren dus ook tot deze generatie en wij maken ons zorgen over onze toekomst. 
Daarom vonden wij dit een heel interessant en actueel onderwerp om te gebruiken voor ons 
profielwerkstuk.  
 
Met de recente gebeurtenissen die wij hierboven noemde, bedoelen wij bijvoorbeeld de 
stijging van benzineprijzen, de stijging van de gemiddelde woningprijs, wereldoorlog 3 
waarmee gedreigd wordt, de nasleep van de coronacrisis en zo is er nog veel meer te 
noemen. Deze recente gebeurtenissen worden in ons onderzoek nog uitgelegd en gekoppeld 
aan onze onderzoeksvraag.  
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De generaties 
 
Wat is een generatie en welke generaties zijn er? 
Iedereen is een uniek individu, met eigen kenmerken en kwaliteiten. Je creëert een eigen 
identiteit maar wat is identiteit nou eigenlijk? In de maatschappijwetenschappen wordt 
identiteit gedefinieerd als het blijvende beeld dat je van jezelf hebt en aan anderen laat zien. 
Identiteit wordt niet alleen door jezelf bepaald, het wordt ook gebaseerd op het beeld dat 
de groep waar je van deel uit maakt, van jou heeft. In wat voor samenleving je opgroeit 
heeft dus invloed op jou als individu. De samenleving waar jongeren nu in opgroeien 
verschilt substantieel van de samenleving waar ouderen in zijn opgegroeid. Je kunt 
bijvoorbeeld al een verschil zien in de normen en waarden. Vroeger was het voor vrouwen 
normaal dat ze zich bezighielden met het huishouden en niet met werken. Tegenwoordig 
zien we juist een grote toename in vrouwen die zelfs fulltime gaan werken met kinderen en 
dat de man thuisblijft. 
 
Je kunt verschillende overeenkomsten zien tussen mensen die in hetzelfde geboortecohort 
zijn opgegroeid, in de sociologie worden deze groepen generaties genoemd. De 
sociologische betekenis van een generatie is dan ook: een categorie mensen die in dezelfde 
periode geboren zijn en te maken heeft met gemeenschappelijke eigenschappen. 
 
Kenmerken van een generatie zijn dat ze leeftijdsgenoten zijn, waardoor ze zijn opgegroeid 
in vergelijkbare sociaal-culturele, maar ook economische omstandigheden. Ze groeien dus 
op in dezelfde tijdsgeest; de kenmerkende manier van denken en handelen van het 
merendeel van de bevolking in een bepaalde tijd. Vaak hebben ze dan ook door deze 
gedeelde ervaringen een vergelijkbaar beeld over de werkelijkheid waardoor hun meningen 
en doelen overeenkomen.  
 

Een nieuwe generatie begint vaak bij een 
maatschappelijke gebeurtenis die de samenleving 
drastisch veranderd en dus invloed heeft op onze 
manier van denken, bijvoorbeeld de tweede 
wereldoorlog. Je kunt nieuwe generaties zien als 
een soort update van de samenleving waardoor de 
sociale systemen zoals organisaties, verenigingen 
en politieke partijen actueel en up-to-date blijven. 
 
Je kunt dus eigenlijk niet spreken van een 
standaard tijd tussen het begin en eind van een 
generatie, maar elke 15 jaar komen mensen in een 

nieuwe levensfase. Ze gaan bijvoorbeeld van 
jongvolwassenen naar volwassenen enzovoort. Hierdoor zou je kunnen zeggen dat een 
generatie vaak om de 15 jaar wisselt. De wisseling houdt in dat er dus een vernieuwde 
samenleving ontstaat waar er ruimte wordt gemaakt voor de nieuwe jeugd, er komt een 
nieuwe generatie ouderen, volwassenen en jongeren. Door de identiteitsverschillen die dus 
tussen de generaties zit heeft een generatie wisseling impact op de cultuur. Er komt een 
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nieuwe generatie leiders en hervormers. In sociologisch opzicht kun je de generaties in 
Nederland verdelen in: 
 

1. De voor oorlog-generatie (1910-1930) 
2. De stille generatie (1930-1940) 
3. De protest generatie (1940-1955) 
4. De verloren generatie (1955-1970)  
5. De pragmatische generatie (1970-1985) 
6. De grenzeloze generatie (Y) (1985-2000)  
7. Generatie Z (2000-2010) 
8. Generatie Alpha (A) ( 2010- heden) 

 
 
Hoe zien de voorgaande generaties eruit? 
Een generatie kenmerkt zich dus vaak door een specifieke maatschappelijke gebeurtenis die 
ervoor zorgt dat deze groep van leeftijdsgenoten bepaalde gemeenschappelijke kenmerken 
hebben ontwikkeld. 
De vooroorlogse generatie heeft zich vooral gevormd rondom de grote crisis van 1930. “Wie 
voor een dubbeltje werd geboren werd nooit een kwartje”, dit kun je zien als het motto van 
de generatie. Je moest hard je best doen maar niet te ambitieus zijn. De samenleving was 
sterk verzuild en het was niet de bedoeling om buiten je eigen paadje te komen. De 
inmiddels hoog bejaarden hebben door de crisis jaren en het bewust meemaken van een 
tweede wereldoorlog veel schaarste en leed gekend. Ze worden dan ook gekenmerkt als 
sober, plichtsgetrouw, bescheiden en spaarzaam. Door deze zware tijden hadden veel 
mensen nog een sterke aanhang aan het geloof. Gezag was een eis en respect was 
vanzelfsprekend. Er waren dan ook duidelijke hiërarchische verhoudingen, aan het gezag van 
de kerk, staat of zelfs de meester op school twijfelde je niet.  
Langzaam maar zeker sterft deze generatie uit. Aangezien deze leeftijdsgroep al ver over de 
AOW-leeftijd zit, is hun maatschappelijke invloed nog maar nihil.  
 
Opvolgend aan de vooroorlogse generatie is de stille generatie, die te maken heeft met de 
nasleep van de tweede wereldoorlog. Door de wederopbouw waren er veel baan kansen en 
was er meer ruimte om omhoog te klimmen op de sociale ladder. Er kwamen grote 
technische vooruitgangen. Oorlogsfabrieken produceerde geen kogels en geweren meer, 
maar ijskasten en auto’s. Amerika werd verheerlijkt en kreeg meer invloed. Deze generatie 
bleef nog steeds verzuild en bleef trouw aan de oude normen van gezag, ze bleven ‘stil’ en 
genoten eigenlijk van de toenemende welvaart die na de oorlog ontstond. 
 
Door de hoge welvaart kreeg de stille generatie aanzienlijk meer kinderen dan de vorige 
generatie. Er kwam een stijging in pasgeborenen; de generatie babyboomers of terwijl de 
protest generatie.  
Zij kende geen armoede of werkeloosheid. Door de koude oorlog ontstond er een verdeling 
in de wereld tussen de 2 ideologische blokken; het westerse kapitalisme tegen het oosterse 
communisme, dit bood een alternatief voor de verzuilde samenleving, je maatschappelijke 
positie was niet meer bepalend. Gezag was niet meer zo vanzelfsprekend. Deze generatie 
verbrak de stilte van hun ouders en begon met protesteren en dromen over een ander soort 
maatschappij. Meningen waren er om uit te spreken.  
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Zo kwam er kritiek op de materialistische maatschappij en kozen sommigen ervoor om zich 
hiertegen af te zetten en niet met de stroming mee te gaan. Dit was ongekend voor de stille 
generatie waar je vooral deed wat je werd verteld en het vanzelfsprekend was dat je met de 
menigte mee moest gaan. Hierdoor ontstond in de jaren 60 de postmaterialistische 
samenleving met kenwaarden zoals solidariteit, emancipatie en duurzaamheid. Ze bouwde 
het poldermodel op en experimenteerde met verschillende samenlevingsvormen. 
Deze generatie kenmerkt zich met zelfontplooiing (vaak ook met geestverruimende 
middelen), ongehoorzaamheid en vrijheid (vooral op seksueel gebied).  
 
Dit experimenteren deed niet veel goeds voor de vooruitzichten van de volgende generatie 
X, deze kreeg dan ook als bijnaam de verloren generatie of generatie nix. Er was een dreiging 
van een atoomoorlog, grote stijgingen in jeugdwerkeloosheid en door de aidsepidemie 
kwam er een einde aan seksuele vrijheid. Waar de babyboomers nog gedeeltelijk onder de 
invloed waren van de oude tradities, is deze generatie daar vrij van. Er kwam ruimte voor 
nieuwe gewoontes en tradities. Niet meer meteen trouwen maar eerst samenwonen, ook 
kwam er meer belangstelling voor kwaliteit van leven waardoor parttime werken 
genormaliseerd werd. De verloren generatie bleek helemaal niet zo verloren, eenmaal aan 
de leiding zorgden ze voor een stabiele samenleving waar er gelijke kansen zijn en veel 
groeimogelijkheden.  
 
Hun nakomelingen, de pragmatische generatie heeft dan ook voorrang aan geluk, werk is 
belangrijk maar niet de hoofdzaak. Door de afwezigheid van ouderlijke disciplinaire dwang 
werd deze generatie passief waardoor ze de bijnaam patat generatie kregen. Macht en 
gezag verhoudingen tussen ouder en kind werden minder, er was meer spraken van 
onderhandelingshuishoudens, kinderen staan steeds meer naast hun ouders in plaats van 
onder ze. Door de informatisering kwam de wereld in een stroomversnelling. Deze generatie 
werd daar ook door beïnvloed, ze wilde snellere leer-en-besluitvormingsprocessen. Ze willen 
doorpakken onder hun eigen voorwaardes.  
 
Hierna volgde generatie Y, de welbekende Millennials. Ze groeien op in veel onrust. De 
nasleep van 9/11, moord op Pim Fortuyn en de krediet crisis laten hun littekens achter op 
deze zogenoemde screenagers. Computers en telefoons zijn niet meer weg te denken. 
Jongeren zijn al vroeg online actief en sociale media zoals YouTube en facebook wordt 
steeds populairder.  
Ook millennials worden vaak als verwend en lui gezien. Door hun voorgangers; de boomers 
en X zijn ze immers altijd op de eerste plek gezet en gewend aan hun 
onderhandelingspositie. Ze werken graag aan zichzelf en hebben meer focus voor het eigen 
belang waardoor ze soms als narcistisch worden gelabeld. Flexibel werken heeft hun 
voorkeur om zo ook op persoonlijk vlak doelen te bereiken. Winst maken staat niet meer 
centraal, deze generatie begon met het verwerken van de 3 P’s in de samenleving: people, 
planet en profit. 
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Wat zijn de kenmerken van generatie Z? 
“Deze generatie is opgegroeid tijdens de recessie wat ons pragmatisch en zelfstandig 
gemaakt” (psycholoog Josh Ahlers, Gen Z verlangen naar verandering, 2019). Een aantal 
maatschappelijke gebeurtenissen kenmerkt deze generatie voor het leven.  
 
Ten eerste is dit de eerste generatie die klimaatverandering duidelijk meemaakt. 
Klimaatverandering is niet meer een mythe of iets dat ver in de toekomst ligt, maar een 
reële dreiging. Om in 2050 nog een beetje kwaliteit van leven te kunnen hebben, moet er nu 
iets veranderen. Afwachten is dan ook niet voor deze generatie weggelegd, ze willen niet 
dromen maar doen. Z gaat dan ook niet alleen protesteren, maar maken ook zelf een totale 
levensstijl verandering. Met als voorbeeld de internet hype #savetheturtles, niemand 
gebruikte meer plastic rietjes en jongeren gingen massaal over naar metaal en herbruikbare 
rietjes. Ook kleren worden bewust gekozen. Wanneer ze erachter komen dat het in 
derdewereldlanden door kinderen is gemaakt, of door de Oeigoeren in China zullen ze nooit 
meer van je kopen. Er is sprake van sociale controle, groen zijn is bijna een verplichting, “als 
je niet groen doet, doe je niet mee” (https://www.trouw.nl/verdieping/generatie-z-droomt-niet-
maar-doet-ze-kookt-niet-maar-bestelt-en-denkt-niet-in-hokjes~bb0233fd/)  
 
Ze zijn niet alleen groen voor de samenleving, maar ook voor zichzelf. Z heeft een grote 
aspiratie om gezond te zijn. Sporten doen ze graag, niet alleen om gezond te blijven, maar 
ook omdat er bepaalde sociale aspecten aan vast zitten. Koken doen ze niet meer vaak, maar 
wanneer ze afhalen willen ze toch dat het gezond is. Inspiratie voor hun gezonde maaltijden 
en andere doelen halen ze dan ook vaak online. Deze generatie kent geen wereld meer 
zonder sociale media en kent hier ook de gevolgen van. Fake News maakt een grote 
opkomst. Toch weet Z ondertussen een weg te vinden hierin. Ze zijn zich ervan bewust dat 
dingen online vaak mooier lijken dan dat ze echt zijn. Gen Z zoekt dan ook vaak naar bewijs 
van echtheid. Ze hebben rolmodellen die ze in het echt ook kennen. Je moet alles kunnen 
bewijzen, als je geen foto’s of video’s hebt van je daad ben je ongeloofwaardig.  
 
Door hun ‘doeners’ houding is deze generatie wat ongeduldiger. Tijd besteden aan dingen 
die geen nut hebben of niet leuk zijn wordt zoveel mogelijk vermeden. Het zitten lezen van 
een fysieke krant of kijken naar de live tv-programma’s zit er voor deze generatie dan ook 
niet meer in, tenzij het om een sportwedstrijd gaat. Liever luisteren ze een podcast of lezen 
ze een kort artikel dat online staat, dat kost immers een stuk minder tijd.  
 
Pragmatisch dus, dit zie je ook duidelijk terug op de werkvloer. Z is niet meer plaats 
gebonden, door corona is thuiswerken bijna overal mogelijk geworden, je hoeft niet eens op 
hetzelfde continent te zijn om te kunnen werken. Het liefst werken ze dan ook niet te hard, 
ze willen ook nog tijd overhouden voor zichzelf en tijd om terug te geven aan de 
samenleving in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Freelancen is daarom populair in 
deze generatie. Van hiërarchie zie je dan ook niet veel meer terug, de baas is meer een 
teamleider, en moet zelf ook een duidelijke bijdrage op de werkvloer leveren. De meeste 
oude tradities lijken overboord, aan hokjes denken doet Z niet meer. In seksualiteit ben je 
vrij en iedereen hoort dezelfde rechten te behouden. Hoe deze generatie zich als nieuwe 
wereldleiders zal ontwikkelen, valt nog te bezien.  
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Wat verwacht generatie Z zelf van hun toekomst? 
Om een beeld te krijgen over hoe onze generatie zelf naar hun toekomst kijkt, hebben wij 
een enquête verstuurd naar de leerlingen van de school. 112 leerlingen hebben de vragen 
beantwoord.   
 

 
 
 

 
Uit deze vraag blijkt dat het grootste gedeelte van de groep zich inderdaad druk maakt over 
zijn toekomst.  
 
 

 
Een belangrijk thema voor jongeren is de huizenmarkt. Studenten komen niet meer aan een 
betaalbare woning en huisprijzen stijgen enorm. 68% heeft vertrouwen erin dat ze een 
woning kunnen vinden, maar 1/3 deel heeft hier geen vertrouwen in.  
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Er is veel zorgen over het betalen van de studie. Meer dan de helft denkt dat hij zijn studie 
niet gaat kunnen betalen. Dit is nu ook het geval, de meeste studenten moeten maximaal 
lenen om zo hun kosten te kunnen dekken. In 2022 zal de basisbeurs een terugkeer maken, 
hoe dit precies zal uitzien is de vraag. Hopelijk zal dat een groot deel van de zorgen afnemen.  

 

 
Weet deze generatie al wat ze willen gaan doen? Aangezien een groot gedeelte van Z nog 
erg jong is, is het logisch dat een groot aantal jongeren nog niet weet wat ze precies willen. 
Toch heeft 50% geantwoord dat ze wel al weten wat ze willen gaan doen in de toekomst. 
Anders dan de Millennials die belangrijke keuzes graag uitsteld.  
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Sociaal economische invalshoek 
 
Wat zijn economische bindingen en welke hebben wij als generatie Z?  
Een Economische binding staat voor de afhankelijkheden tussen mensen voor zover deze 
voortvloeien uit de productie en distributie van schaarse middelen ter bevrediging van 
behoeften. Een aantal voorbeelden van economische bindingen zijn: telefoonabonnement, 
streaming diensten, brandstof voor auto/scooter, studie kosten, huurwoningen voor 
wanneer je gaat studeren in een andere stad en de energieprijzen (gas, water, licht). 
 
Generatie Z is een generatie die opgroeit in een volledig digitale wereld waar ze gewend zijn 
aan een constante bevrediging van dit soort behoeften. Een generatie met de meeste 
diversiteit. Hierdoor vormt deze generatie jongeren een belangrijke doelgroep voor 
bedrijven. De economische macht van de nieuwe generatie zal ook voor een aantal trends 
zorgen op het gebied van eten, drinken en gezondheid. 
Als we kijken naar economische bindingen is te zien dat deze generatie direct beïnvloed 
wordt door gebeurtenissen als stijging van brandstofprijzen, woningprijzen en de dreiging 
van wereldoorlog 3. 
 
Welke recente gebeurtenissen beïnvloeden de economische bindingen van 
deze generatie? 
De stijging van brandstofprijzen krijgt en heeft al voor een deel invloed op onze generatie. 
Autobestuurders worden genoodzaakt om rekening te houden met deze verhoogde prijzen. 
Benzine heeft een gemiddelde adviesprijs van circa €2 per liter voor benzine De vraag is nu: 
waar ligt het aan en wat kan er in de toekomst gebeuren? Een enkele oplossing om de 
prijzen omlaag te krijgen, is er dan ook niet. In eerste instantie hangt het vooral af van de 
olieprijs en dat is weer afhankelijk van de olieproducerende staten, die blijven voorlopig bij 
hun strategie dat ze de productie langzaam opvoeren. De olieprijs stijgt bijvoorbeeld ook 
door het ingaan van nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Het lijkt 
dus erop dat daar niet snel verbetering in komt. Zolang dit het geval is zullen eigenaren van 
auto’s moeten gaan compenseren, dit wordt gedaan door rustiger of minder te rijden. Ook 
gaan veel Nederlanders die aan de grens wonen, in Duitsland tanken als oplossing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1https://www.nu.nl/economie/6187439/benzineprijs-vrijdag-boven-de-230-euro-grootste-
stijging-ooit.html 
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Nog een belangrijke recente gebeurtenis is de stijging van de prijs van huurwoningen. Veel 
jongeren in onze generatie gaan op korte termijn studeren en veel willen dit buiten hun 
eigen stad doen. Ze zullen dus een woning moeten vinden. Door de stijging van de prijs van 
huurwoningen is dit voor sommige jongeren niet meer haalbaar en zullen ze ervoor moeten 
kiezen om toch thuis te blijven wonen. Lenen is natuurlijk een optie maar dit willen veel 
jongeren niet omdat dit nadelen heeft voor later. Daarbij zal het met lenen krap worden 
door de prijsstijgingen. 
 
Een belangrijke reden waarom de prijzen van huurwoningen stijgen, is omdat er te weinig 
aanbod is voor de hoeveelheid vraag. Hierdoor kunnen verhuurder hun prijzen om hoog 
gooien. Een andere gebeurtenis die hieraan te koppelen is, is de prijsstijging van energie. 
Energie houdt gas, water en licht in en dit moet je bij een huurwoning ook betalen. 
Huurwoningen die dit inclusief in de prijs doen, zullen hun huurprijs dus moeten verhogen 
om hun winst te blijven behalen. Huurwoningen die dit exclusief doen, hebben een lagere 
huurprijs maar uiteindelijk zal je even duur uit zijn wanneer je gas, water en licht zelf nog 
moet betalen.  
 
Onze generatie maakt zich zorgen door deze prijsstijgingen of ze wel een woning kunnen 
vinden en betalen wanneer ze willen gaan studeren. Of nog erger, of ze wel een woning 
kunnen vinden en betalen later wanneer ze de leeftijd bereiken dat ze samen willen gaan 
wonen of op hun zelf. Hieronder 2 bronnen die hieraan te koppelen zijn. 
 
 

 
Tabel 2https://www.ad.nl/economie/stijging-energieprijzen-veel-hoger-dan-gedacht 

 
Tabel 3https://www.nu.nl/economie/6178786/prijzen-huurwoningen-stijgen-naar-recordhoogte.html 
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De laatste belangrijke gebeurtenis die misschien niet heel recent lijkt maar wel heel veel 
invloed op onze generatie heeft gehad tot in het heden, is de invoering van het leenstelsel in 
2015. Deze invoering heeft geleid tot het massaal lenen onder jongeren om hun studie te 
kunnen betalen, met het gevolg dat ze dit moeten terugbetalen en dus jaren schulden zullen 
hebben. Deze schulden hebben ook weer invloed op de grootte van de lening die je later kan 
afsluiten wanneer je bijvoorbeeld een huis wil gaan kopen. De studie is dus een 
economische binding die nadelen heeft op onze generatie door de invoering van het 
leenstelsel. 
 
Wat voor economische bindingen had generatie Y en welke gebeurtenissen 
hadden daar invloed op? 
Generatie Y is de generatie voorgaand op generatie Z. Generatie Y zijn de mensen die 
geboren zijn tussen 1981 en 1995. Generatie Y wordt vaak gezien als een grenzeloze 
generatie. Hier wordt dan mee bedoelt dat het lijkt alsof generatie Y alleen rijk wordt door 
te vloggen op YouTube, onbeperkt budget heeft om de wereld rond te reizen en een 
dagelijkse koffie om mee te nemen de nieuwe norm is geworden. Dit beeld klopt niet. 
Generatie Y heeft veel gebeurtenissen meegemaakt die invloed heeft op hun economische 
bindingen. Een Economische binding staat voor de afhankelijkheden tussen mensen voor 
zover deze voortvloeien uit de productie en distributie van schaarse middelen ter 
bevrediging van behoeften.  
 
Generatie Y heeft over het algemeen dezelfde economische bindingen als generatie Z. Zeker 
als we kijken naar de stijging van energieprijzen en benzineprijzen. Deze twee 
gebeurtenissen hebben heel erg veel invloed op generatie Y. Een heel groot deel van 
generatie Y heeft al een woning en moet dus nu veel meer kosten gaan betalen door de 
stijging van de energieprijzen. Voor mensen die al krap zaten in hun budget is dit soms dan 
ook niet meer haalbaar om te betalen. 
Ook hebben de mensen in deze generatie bijna allemaal een vervoersmiddel waar brandstof 
in moet. De stijging van de brandstofprijzen heeft dan ook heel erg veel invloed op deze 
generatie.  
 
Een economische binding die generatie Y heeft is hun loon wat beïnvloed wordt door 
vergrijzing. Deze generatie heeft een flinke stijging in vergrijzing meegemaakt waardoor de 
pensioengerechtigden steeg maar de werkenden daalde. Hierdoor moest deze generatie 
meer premie gaan afstaan waardoor ze dus minder van hun loon over hielden.  
 
Een andere economische binding is het lastig vinden van een plaats op de arbeidsmarkt, wat 
natuurlijk weer invloed heeft op inkomen. Door de coronacrisis was het voor generatie Y 
moeilijker om een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. In deze generatie was een vast 
dienstverband al een unicum, doordat korte dienstverbanden een nieuwe norm werd in 
deze generatie. Dit deed de generatie zodat ze makkelijk van werk konden wisselen. Toen 
kwam de coronacrisis en dit zorgde ervoor dat heel veel bedrijven in de problemen kwamen. 
Deze bedrijven moesten gaan bezuinigen en hebben dus heel veel mensen ontslaan, met 
name jongeren uit generatie Y. Deze gebeurtenis heeft dan ook weer gezorgd voor een draai 
op de arbeidsmarkt. Lange dienstverbanden werden toch weer aantrekkelijker.  
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Hoe zullen deze gebeurtenissen onze economische bindingen in de toekomst 
vormen? 
Met deze bindingen bedoelen we alle hierboven genoemde economische bindingen van 
generatie Y. Maar welke invloed hebben deze economische bindingen van generatie Y nou 
op de toekomst van generatie Z. Dit is niet iets wat je zo zou kunnen beantwoorden maar je 
zou wel een voorspelling kunnen doen. Hieronder zal ik de mogelijke invloeden op onze 
toekomst dus beschrijven aan de hand van de economische bindingen.  
Als we kijken naar de stijging van brandstof en energieprijzen dan zal dit in onze toekomst, 
de toekomst van generatie Z alleen maar negatieve invloeden hebben. Het zal voor ons 
moeilijker zijn om rond te komen en het zal steeds minder vanzelfsprekend worden om een 
vervoersmiddel op brandstof te hebben omdat dit voor steeds meer mensen niet betaalbaar 
zal zijn. Ook zal de vergrijzing een negatieve invloed kunnen hebben op onze toekomst maar 
dit hoeft niet zo te zijn. De vergrijzing kan blijven toenemen en dan heeft het natuurlijk wel 
een negatieve invloed op ons loon omdat we dan meer premie moeten afstaan. Maar het 
zou ook zomaar kunnen dat de vergrijzing gaat afnemen en dit geen probleem in onze 
toekomst zal zijn. Ook zijn er oplossingen die de overheid kan nemen om de vergrijzing 
tegen te gaan. Of vergrijzing dus een invloed op onze toekomst zal hebben, is nu niet te 
zeggen. Ditzelfde geldt voor het lastig vinden van een plaats op de arbeidsmarkt door de 
gevolgen van de coronacrisis. Dit is een probleem wat nu speelt maar dit kan over een korte 
of lange tijd weer weg zijn. Zoals we nu zien, komt er een einde aan de corona maatregelen 
en lijkt het dus geen probleem te worden voor onze toekomst. 
 

Sociaal culturele invalshoek 
 
Hoe vormt generatie Z relaties met elkaar?  
Generatie Z is de eerste generatie die opgroeit in een gedigitaliseerde wereld waarin 
efficiëntie en snelheid regeren, 24/7 is er toegang tot informatie, diensten, producten en 
transport. Elke behoefte, aan contact, informatie en aan consumptief geluk, kan op bijna elk 
moment van de dag direct bevredigd worden. En zo niet? Grote kans dat dit volgende 
maand wel mogelijk is. 
Door sociale media kan Generatie Z zich altijd en overal tonen aan de buitenwereld. Dit 
wordt gezien door vrienden, familie en de rest van de wereld. Deze vorm van zelfexpressie 
biedt nieuwe mogelijkheden. Sociale media bied zo een laagdrempelig platform aan 
waardoor het makkelijker wordt om jezelf te uiten. Door jezelf voortdurend te profileren 
maak je meer kans om in contact te komen met andere mensen die dezelfde specifieke 
ambities en talenten hebben. 
Online is dus de plek voor verbinding. Sociale media zorgt ervoor dat jongeren makkelijker 
connecties maken, waaruit relaties kunnen ontstaan. Jongeren hebben behoefte om bij een 
groep te horen. Voorgaande generaties hadden het schoolplein en het sportveld om die 
felbegeerde aansluiting bij leeftijdsgenoten te vinden. Gen Z heeft de mogelijkheid om 
breder te kijken, namelijk online. 
Online bestaat voor veel jongeren een minder grote drempel om contact te leggen, met 
gelijkgestemde leeftijdgenoten die je nog niet echt kent, met potentiële partners, maar 
bijvoorbeeld ook met inspirerende rolmodellen. Geen reactie? Een digitale stilte is gelukkig 
een stuk minder pijnlijk dan een afwijzing in real life. 
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De relaties die generatie Z met elkaar vormt worden ook beïnvloed door gebeurtenissen 
zoals het corona virus en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo zijn er bijvoorbeeld periodes 
geweest waar een Lockdown was. Hierdoor is het leven buitenshuis enorm veranderd. 
Jongeren waren afhankelijk van hun onlineleven aangezien school, sport en werk niet meer 
mogelijk was. Doordat het steeds moeilijker werd voor jongeren om contact te leggen en 
houden, verwateren relaties. Jongeren moeten dus een alternatief zoeken om ervoor te 
zorgen dat dit niet gebeurt. Sociale media zijn dus de enige manier in zo’n periode om een 
relaties zoals vrienden, familie en een eventuele partner in stand te houden. 
 
Hieronder zie je een tabel met het sociale media gebruik van Nederland per 
leeftijdscategorie. Zoals je ziet gebruikt de leeftijdscategorie van 15-19 jaar oud het meeste 
sociale media. De jongeren in deze leeftijdscategorie behoren allemaal tot generatie Z. 
Daarbij blijft het sociale media gebruik stijgen en zal het blijven stijgen de komende jaren. 
Generatie Z raakt gewend aan het gebruik van sociale media en kan niet meer zonder. 
Hierdoor ontstaan verwachtingen bij generatie Z dat iedereen 24 uur bereikbaar is, ook 
bedrijven. Generatie Z zal ook heel kritisch kijken naar bedrijven. Bij voorkeur kiezen zij, 
bewust of onbewust, voor de diensten en producten van vooruitstrevende organisaties met 
mobielvriendelijke websites en aanwezigheid op sociale media. 
 
 

\ 
Tabel 4https://thebigstory.nl/social-media-in-nederland-in-2020-facebook-stijgt-licht-instagram-stijgt-sterk/ 
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Politiek juridische invalshoek 
 
Wat voor politieke verhoudingen zijn er in generatie Z? 
Vorig jaar in 2021 waren de laatste verkiezingen. De eerste keer dat generatie Z mocht gaan 
stemmen. Voor deze generatie is het niet meer mogelijk om weg te kijken van de grote 
maatschappelijke problemen. Overal waar je kijkt zie je discussies, filmpjes, memes 

enzovoort over bijvoorbeeld: corona, black lives matter 
klimaatverandering en nog veel meer. Generatie Z wordt 
nu al gelabeld als de woke generatie (Alert to racial or 
social discrimination and injustice).  
 
Gen Z groeit op in de meest diverse Nederlandse 
samenleving ooit. Een kwart van de jongeren tot 25 jaar 
heeft een migratie-achtergrond en dit percentage lijkt te 
blijven stijgen. Daarbij is Nederland mede door de 
coronacrisis en daarvoor door het vluchtelingenbeleid 
sterk gepolariseerd en ontstaan er steeds meer conflicten. 
De kritische houding van gen Z komt ook naar voren uit 
onderzoek van het BNN VARA waaruit blijkt dat maar 38% 
van de jongeren van Z vertrouwen heeft in de politiek en 
maar 32% vertrouwen heeft in de media. Dit laat zien dat 
er een groeiend institutionele wantrouwen is aan het 
ontstaan.  
 
Ondanks dit onderzoek zijn de jongeren van deze tijd niet 
van het toe kijken en niks doen. Wanneer ze 

mankementen herkennen willen ze ook meteen aan de slag om dit op te lossen. Daarom lijkt 
het erop dat deze jongeren steeds meer participeren in de politiek. Hierdoor stellen ook 
steeds meer jonge mensen zich kandidaat, dit heeft als gevolg dat jongeren beter worden 
vertegenwoordigd in de politiek. De meeste leiderschapsrollen worden nog gevuld door de 
oudere generaties X en Y, hierdoor ontstaat er een kloof tussen jongeren en de politiek. De 
jongeren van nu zijn hiërarchie niet gewend, terwijl dit bij de oudere generaties toch nog wel 
de norm is. Dit botst soms waardoor Z een ander beeld krijgt van de overheid en politiek, 
wat een reden kan zijn voor het groeiende wantrouwen van jongeren in het politieke 
systeem. Z is niet de enige die twijfels heeft,  sinds de pandemie en de toeslagen affaire lijkt 
het vertrouwen landelijk te zijn afgenomen in zowel de politiek als in het kabinet.   
 
 
 

Figuur 
1bron:https://nos.nl/collectie/13879/artikel/
2398563-ipsos-vertrouwen-van-
nederlanders-in-de-politiek-gekelderd 
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Tabel 5https://nos.nl/collectie/13879/artikel/2398563-ipsos-vertrouwen-van-nederlanders-in-de-politiek-gekelderd 

 
 
Toen de pandemie begon eind 2019 had 56% nog vertrouwen in de landelijke politiek en het 
kabinet. Rutte had zelfs het vertrouwen van 63% van de bevolking. Als we naar 2021 gaan 
kijken, zien we dat deze cijfers sterk gedaald zijn naar 33% vertrouwen in de landelijke 
politiek, 30% in het kabinet en het vertrouwen in premier Rutte is bijna gehalveerd naar 38% 
vertrouwen van de bevolking. 
Generatie Z valt dus niet buiten de trend. Het vertrouwen onder Nederlands is vooral 
ingezakt door 3 hoofdthema’s; de stroeve formatie, de woningmarkt en de gezondheidszorg. 
Andere thema’s waardoor het vertrouwen is weggezakt zijn de toeslagen affaire, de 
immigratie, het arbeidsbeleid en de coronacrisis.  
 
In 2021 zijn er veel protesten geweest tegen het corona beleid. Jongeren gingen massaal de 
straat op om te rellen tegen de avondklok. En toch is er over het algemeen veel acceptatie 
rondom het overheidsbeleid. Dit komt omdat veel jongeren nu pas mee beginnen te doen 
aan de discussie. Vaak is er nog niet de kennis om al een volledig geïnformeerde mening te 
vormen. Daarom kan het wantrouwen onder jongeren in de politiek toch nog een positieve 
wending maken, omdat ze nu meer kunnen worden gestimuleerd om mee te doen met het 
gesprek en ervan te leren zodat ze meer betrokken worden bij het democratisch systeem en 
zo de kloof tussen politiek en jongeren overbrugd kan worden.   
 
Hoe stemt generatie Z? 
Niemand ontkwam er meer aan toen de pandemie begon. “Als jij je niet met de politiek 
bemoeit, bemoeit de politiek zich zeker wel met jou” (Lara Van Oostveen, bestuurslid 
nationale jeugdraad). Jongerenorganisaties denken dat het online-onderwijs, de avondklok 
en de sluitingen van sportfaciliteiten eraan hebben bijgedragen dat jonge kiezers zich meer 
dan ooit bewust zijn van het belang van de politiek en meer betrokken willen zijn dan ooit. 
Noodgedwongen moesten politieke partijen zich meer op online-campagnes gaan richten 
waardoor Z steeds meer werd geconfronteerd met de campagnes.  
De opkomst van jongeren bij de stembureaus was dan ook dit jaar weer op recordhoogte. In 
2017 kwam er nog 67% van de 18-24-jarigen stemmen, in 2021 was dit percentage met 13% 



 18 

gestegen. In 2021 was er een algemene stijging van het opkomstpercentage, 82% van de 
stemgerechtigde Nederlanders heeft in 2021 gestemd in vergelijking met 74% in 2017.  
 
 
Tabel 6https://nos.nl/op3/collectie/13860/artikel/2373171-wat-als-alleen-jonge-mensen-hadden-gestemd 

 
Sommige partijen zijn bewust jongere kandidaten op hun kieslijsten aan het zetten om zo 
ook jongeren kiezers aan te trekken, met als voorbeeld de PvdA. Dit doen ze waarschijnlijk 
omdat ze een sterk vergrijsd electoraat hebben met een gemiddelde leeftijd van 59 jaar. 
Niet alleen PvdA probeert generatie Z te trekken maar ook Forum voor democratie en partij 
van de dieren zetten jongeren mensen in op hun kieslijsten. In vergelijking met 2017 zijn de 
kandidaten gemiddeld 5 jaar jonger.  

50plus, SP, PvdA en CDA trekt de oudste kiezers aan. Denk is met 67% kiezers tussen de 18-
34 jaar veruit de partij die de meeste jongeren aantrekt, máár als je de groep gaat verkleinen 
naar 18-24-jarigen komt er toch een andere verdeling naar boven.  

Tabel 7https://nos.nl/collectie/13860/artikel/2373083-verkiezingen-in-cijfers-hoge-
opkomst-onder-jongeren-en-zorg-belangrijkste-thema 
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Niet VVD of Denk maar D66 is het populairste in deze groep. Als alleen jongeren mochten 
stemmen tussen de 18-24 jaar zou D66 met 34 zetels een duidelijke overwinning hebben op 
de VVD. Generatie Z is dus meer centrum links, maar de VVD dat meer als een rechtse partij 
wordt gezien is ook erg geliefd onder de jongeren. Op economisch beleid hebben de partijen 
veel overeenkomsten maar op bepaalde onderwerpen verschillen ze aanzienlijk zoals het 
klimaatbeleid en kinderopvang.  
Een kanttekening is wel dat een groot gedeelte van generatie Z nog niet stemgerechtigd is. 
De volgende verkiezingen zullen meer informatie geven over de politieke opvattingen van de 
kersverse generatie.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabel 8https://nos.nl/collectie/13860/artikel/2373083-verkiezingen-in-cijfers-hoge-opkomst-onder-jongeren-en-zorg-
belangrijkste-thema 
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Vergelijkende invalshoek 
 
Is er sprake van verandering in stemgedrag tussen generatie Z en Y? 
Het gezegde luidt; ‘wie jong is en niet links heeft geen hart, wie oud is en niet rechts heeft 
geen verstand.’ Dit gezegde schetst de verschillen in politieke denkbeelden tussen de 
generaties. Er lijkt sprake te zijn van een politieke generatie kloof, bleek uit onderzoek van 
ipsos in opdracht van de NOS. Opvattingen lijken sterk uit een te lopen. Hoe meer 
leeftijdsverschil, hoe groter de kloof. Het politieke debat wordt nu vooral gedomineerd door 
de thema’s inclusiviteit, duurzaamheid en openheid. Verschillende kwesties springen eruit. 
Zoals de zeggenschap van de EU over Nederland, het klimaat en migratiebeleid.  
 
Tabel 9 https://www.ipsos.com/nl-nl/politiek-met-sjoerd/een-politieke-generatiekloof 

 
 
28% van de 18-24-jarigen zijn het er mee eens dat de EU te veel inspraak heeft in Nederland, 
tegenover 61% van de 65+ers. Zelfs zit er een verschil van 16% tussen Z en Y. Rondom het 
migratiebeleid zie je ongeveer hetzelfde terug, ongeveer de helft van de ouderen vindt dat 
migratie van buiten Europa moet stoppen, terwijl maar 1 op de 3 jongeren dezelfde mening 
heeft. De duidelijkste verschillen zie je bij het klimaatbeleid, meer dan de helft van de 
jongeren vindt dat Nederland een voorlopende positie moet hebben, tegenover slechts 16% 
van de 65-plussers. Wanneer je dit gaat vergelijken met de kenmerken van Z komt dit 
overeen. Klimaat staat centraal en iedereen moet gelijke kansen en rechten hebben. 
Generatie Z is in een geglobaliseerde wereld opgegroeid waar grenzen eigenlijk geen 
betekenissen meer hebben, waardoor ze vaak pro-Europees zijn ingesteld in verhouding met 
de oudere generaties.  
 
De generatie kloof komt ook naar voren in het stemgedrag. Vooral bij D66, FVD en SP 
worden jongeren over vertegenwoordigd, terwijl 65-plussers vooral over vertegenwoordigd 
worden bij de traditionele partijen zoals PvdA en CDA. Vanaf 1973 tot en met 2010 had dan 
ook altijd de CDA of de PvdA het grootste aantal zetels, tot in 2010 de VVD de verkiezingen 
won. Aangezien een groot gedeelte van generatie Z nog niet stemgerechtigd is, kan het zijn 
dat bij de volgende generatie wisseling de VVD zijn leidende positie zal gaan verliezen.  
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Tabel 10 https://www.ipsos.com/nl-nl/politiek-met-sjoerd/een-politieke-generatiekloof 

Wat zijn de verschillen tussen generatie Y, Z en A? 
 

 
 
Generatie Z wordt in zijn jeugd 
getekend door online platformen 
en een ongekende informatie 
stroom. Ze kennen niet anders. 
Dit is duidelijk anders dan de tijd 
waar de millennials in zijn 
opgegroeid. Het internet kwam 
later in hun ontwikkelingsproces 
en kunnen zich nog herinneren 
hoe de wereld eruit zag zonder 
google. Ze hebben de overgang 
van een analoge wereld naar de 
digitale wereld meegemaakt. 
Hierdoor zijn ze vatbaarder voor 

de gevaren van de sociale media, ze maakten er al gebruik van voor de valkuilen bekend 
waren. Z is nooit zonder de sociale platformen opgegroeid, ze zijn zich beter bewust van de 
gevaren en zijn hierdoor ook kritischer over wat ze zien en doen op het internet. Ze zien 
sociale media meer als een vorm van entertainment, anders dan de millennials die het 
gebruiken als een manier om hun eigen leven te delen met anderen. 
Z wordt gekenmerkt door de jaren van economische crisis. Het was niet meer 
vanzelfsprekend dat je een baan kreeg maar je moest beter je best doen om hoger op te 
komen. In tegenstelling tot de millennials die jaren van economische welvaart hebben 
meegemaakt. Dit heeft gevolgen voor hun gedragingen. Millennials zijn over het algemeen 
optimistischer over de toekomst, ze hebben immers ook een ‘optimistische’ jeugd gehad 
met voorspoed. Generatie Z kent economische tegenspoed wat ze pragmatischer en 
realistischer heeft gemaakt dan de millennials. Hierdoor is Z ook minder geneigd om risico’s 
te nemen, ze zoeken naar stabiliteit en zekerheid. Gen Y lijkt hier wat vrijer in, ze stellen 
belangrijke levenskeuzes uit, zoals het trouwen, het krijgen van kinderen en de studiekeuze.  
 

Tabel 11 https://youngworks.nl/blog/de-generatietijdlijn-van-boomer-tot-
generatie-z/ 
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Z lijkt een groter gevoel voor verantwoordelijkheid te hebben dan hun voorgangers, roken 
drinken en drugs zijn niet meer zo normaal als dat vroeger was.  
Groen zijn staat centraal bij Z, er is veel kritiek op de nutteloze consumptiemaatschappij, en 
hoe bedrijven de consument manipuleren. Hierdoor is er minder belang voor het bezitten 
van merkproducten, personal branding is belangrijker. Z hecht meer waarden aan 
individualiteit en zelfexpressie. 
  
Millennials zijn wel in een materialistische wereld opgegroeid, merkkleding dragen was 
belangrijk en daar betaalden ze ook graag voor, de kleding gaf een bepaalde sociale status. 
Deze generatie heeft dan ook meer face-to-face contact met elkaar dan generatie Z, ze 
hechten er meer waarden aan als ze kunnen zien wat voor persoon je bent, je uiterlijk deed 
ertoe. Z is als internet generatie anders hierin, ze hechten minder waarden aan fysieke 
contacten en hebben bijvoorbeeld meer online relaties. Corona heeft dit proces versterkt. 
Contacten in het echte leven werden zoveel mogelijk beperkt en online communiceren werd 
gestimuleerd. Zo zijn er nu honderden manieren bijgekomen om te communiceren met de 
mede mens zonder ze in het echt te zien.  
 
Er zijn ook overeenkomsten, beide generaties hebben grote aspiraties. Carrière gerichtheid 
is voor beide een kenmerk. Ondanks dat ze werk belangrijk vinden, kiezen ze liever voor een 
flexibele baan waar er veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. De traditionele 
verhoudingen op de werkvloer zijn voor beide generaties passé, en het internet is 
onmisbaar. 
 
Intussen is er ook al een nieuwe generatie ontstaan, generatie Alpha. Deze generatie is 
geboren in de vroege jaren van 2010 en zijn nog meer beïnvloed door het internet dan 
generatie Z en Y. Er zijn nu al 2.5 miljoen jongeren in generatie Alpha, en onderzoekers 
denken dat dit aantal nog substantieel gaat stijgen en zelfs groter wordt dan de generatie 
babyboomers. Net als generatie Z is A niet onderworpen om in hokjes te denken. Gezinnen 
zijn er in alle vormen en maten, getrouwd, niet getrouwd, pleeg, polygaam en homoseksuele 
gezinnen. Onderzoekers denken dat gen A hierdoor meer empathisch en liberaal gaat 
worden.  
 
Generatie A zal worden gekenmerkt door de coronacrisis. In hoeverre en op welke manier is 
nog te vroeg om te zeggen. Zoom vergaderingen, teams vergaderingen en online school, 
deze dingen zullen in de toekomst steeds normaler worden voor Alpha. Voorheen altijd 
werkende ouders zaten ineens thuis, waardoor onmiddellijk familie contact is toegenomen. 
Aan de andere kant zijn de vormende jaren van deze jeugd voor een gedeelte in isolatie 
geweest, waardoor bepaalde socialisatieprocessen achter kunnen lopen. Dit heeft er wel 
voor gezorgd dat deze generatie waarschijnlijk creatiever zal zijn in het participeren in de 
maatschappij, wat cruciaal gaat zijn voor hun verdere ontwikkeling. De meeste kinderen 
zullen vooral van deze tijd herinneren hoe de millennials en generatie Z omgaat met de 
gevolgen van corona, ze zien hoe hun ouders, broers en zussen omgaan met onzekerheid en 
stress. Als deze generaties het goede voorbeeld laten zien, dan zal Alpha uiteindelijk een 
sterke generatie worden die bestendig is en probleemoplossend gericht is. Ze zullen 
beschikken over ongekende digitale vaardigheden waardoor de samenleving op een rap 
tempo verder kan evolueren.  
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Conclusie 
 
In ons profielwerkstuk hebben wij gezocht naar een antwoord op onze hoofdvraag: hoe gaat 
de toekomst van generatie Z uitzien? Bij deze hoofdvraag hebben wij een hypothese 
opgesteld. Onze hypothese was: Als we kijken naar de recente gebeurtenissen zoals het 
coronavirus, kritische economische situaties en spanningen tussen de grootmachten dan zal 
onze generatie een toekomst mee maken die wij niet meer zullen kunnen vergelijken met 
het verleden, het leven zal onbetaalbaar worden, onze aarde uitgeput en onze bindingen tot 
elkaar alleen maar verslechterd.  
 
Uit ons onderzoek blijkt dat onze hypothese bevestigd wordt. Alle gebeurtenissen die wij 
hierboven genoemd hebben: het coronavirus, de kritische economische situaties en de 
spanningen tussen de grootmachten hebben wij in ons onderzoek onderzocht en hieruit 
bleek dat deze gebeurtenissen negatieve gevolgen kunnen, hebben voor onze generatie in 
de toekomst.  
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