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2. Abstract 
 
Welbevinden is een belangrijk thema voor jongeren en voor hen die zich om jongeren bekommeren. 
Jongeren stellen zich vaak vragen over zichzelf en hun toekomst. Ook in de buurt waar ze wonen en 
vaak vertoeven, dienen jongeren zich gewenst, aanvaard en goed te voelen en is een gevoel van 
veiligheid belangrijk voor het algemeen welbevinden van jongeren. 
De JOP-monitor 1 bevat een aantal vragen, die peilen naar het welbevinden van de respondenten op 
deze verschillende domeinen. We gaan in dit hoofdstuk na hoe jongeren in Vlaanderen tussen 14 en 
25 jaar hun zelf- en toekomstperspectief schetsen, of zij onveiligheidsgevoelens met zich meedragen 
en hoe zij hun eigen buurt beleven. 
De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat jongeren het nog niet zo slecht doen. Ze voelen 
zich door de band genomen goed in hun vel, zien de toekomst vrij positief tegemoet, voelen zich 
relatief goed in hun buurt en vertonen geen uitgesproken onveiligheidsgevoelens. Toch mogen we 
niet uit het oog verliezen dat steeds een kleine, maar aandachtswaardige groep jongeren het leven 
en de toekomst niet zo rooskleurig ziet. Dat blijkt onder meer uit het feit dat 4.4% van de 
respondenten aangeeft de afgelopen 12 maanden ernstig aan zelfdoding gedacht te hebben, 4.5% 
vindt zichzelf een mislukkeling, 10.4% ziet de toekomst somber, 8.7% is bang om ’s avonds alleen 
over straat te lopen en 7.1% voelt zich niet thuis in zijn of haar buurt. Door de onderlinge samenhang 
van de schalen is het plausibel dat het steeds om dezelfde groep jongeren gaat die laag scoort op de 
verschillende schalen. 
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