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de jeugd is 
tegenwoordig…  
Sociaal? Eenzaam?  
Lui? Cool? Braaf?  
Slim? Rebels?

De jeugd van tegenwoordig was lang de 
meest optimistische generatie ooit. Zelfs 
op het hoogtepunt van de economische 
crisis bleef hun optimisme intact, maar 
nu lijkt het tij zich toch te keren. Hoe dit 
komt? Dat – en nog veel meer – lees je 
in De jeugd is tegenwoordig. Jongeren-
experts Pedro De Bruyckere en Bert Smits 
schreven een boek over hoe de nieuwe 
jongeren echt zijn. 

Vanuit het perspectief van de ‘netwerk-
maatschappij’, zetten de auteurs de jon-
gere in de juiste context. De samenleving is 
sterk veranderd. De traditionele instituten 
en structuren staan op de helling, en dit 
voelen jongeren maar al te goed aan. De 
generatie die vandaag opstaat, wordt zo-
wat verplicht tot een fundamenteel andere 
manier van samenleven. 

De meest hardnekkige mythes en clichés 
over jongeren worden grondig onderzocht 

om ze nadien te nuanceren of in vele ge-
vallen zelfs radicaal te ontmaskeren. Zijn 
jongeren tegenwoordig meer belust op 
luxe? Maar wat zegt het toenemend jon-
gerenprotest – van Indignados tot Occupy 
Wall Street – ons over die bewuste gene-
ratie? Zijn de jongeren vandaag echt be-
ter mediageletterd? Wat doet social media 
met de vriendschapsrelaties tussen jonge-
ren onderling? 

De vele nieuwe inzichten zullen je in staat 
stellen om de jongere van vandaag beter 
te begrijpen. Bovendien kom je te weten 
hoe je het best omgaat met jongeren thuis, 
in de klas en op het werk. Op die manier 
draagt het boek een steentje bij aan het 
almaar vaker gepolariseerd debat over 
de nieuwe generatie. Het zal je als lezer 
opvallen dat de tekst varieert van onder-
zoeksjournalistiek over anekdotiek tot hu-
moristische of treffende faits divers. Vaak 
wordt duidelijk dat het afwijkende gedrag 
dat in grote mate aan de huidige generatie 
jongeren zelf wordt toegeschreven, te ver-
klaren valt door vroegere, al eerder aange-
toonde ontwikkelingen in de psychologie. 

Over de auteurs
Pedro De Bruyckere is pedagoog en (jon-
geren)onderzoeker aan de Arteveldehoge-
school. Hij is een veelgevraagde spreker 
in binnen- en buitenland. Als een echte 
mythbuster slaagt hij er steeds in op een 
grappige, toegankelijke manier complexe 
materie uit te leggen.

Bert Smits is sociaalpedagoog en begeleidt 
als zelfstandig adviseur organisaties bij ver-
anderprocessen. Hij doet dat onder meer 
vanuit coöperatieve ‘Levuur’, gespeciali-
seerd in participatieprocessen. Verder heeft 
hij zijn eigen adviesbureau en is hij als vrij on-
derzoeker verbonden aan Groep T Leuven  
Education college (www.bertsmits.be).  
Op dinsdag 27 maart 2012 geeft Bert 
Smits tijdens een Voka Business Club een 
herkenbaar en correct beeld van de jonge-
ren van nu, met de focus op hun relatie tot 
de werkvloer. •
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