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Onderzoek naar mentaal welbevinden en vriendschap bij Vlaamse jongeren

    in opdracht van                en           

Jongeren die hun vriendschappen diepgaander invullen, voelen zich emotioneel beter.

BRUSSEL 09/05/2019 - In een representatief onderzoek bij 500 Vlaamse jongeren tussen 16 
en 25 jaar werd vastgesteld dat er een relatie is tussen diepgaande vriendschap en mentaal 
welbevinden. 

Bijna 1 op 2 Vlaamse jongeren geeft in de recente bevraging aan zich niet goed in hun vel te 
voelen. 
14% hierbij toont een verhoogd risico op depressie.
10% van de jongeren geeft aan op dit moment geen goede vriend te hebben. 
Slechts 50% van de ondervraagde jongeren geeft aan regelmatig te praten met vrienden 
over hun problemen.
40% praat slechts af en toe met een vriend over zijn problemen of zorgen. 
10% doet dit nooit. 

Het onderzoek maakt duidelijk dat vriendschap uit verschillende componenten bestaat. 
Praten over problemen blijkt echter voor velen niet evident, zelfs niet met vrienden. Uit de 
vele getuigenissen via MNM leren we dat er nog steeds een taboe is om zelfs met je vrienden te 
praten over problemen. Het blijft moeilijk te tonen hoe het echt met je gaat als op social media 
constant het perfecte plaatje wordt getoond. De schrik om na het delen van kwetsbaarheid an-
ders bekeken te worden en er dan uiteindelijk niet meer bij te horen blijft groot. 

Veerle Hellemans, Why5Research: “Velen spreken over een goede vriend als iemand waarmee je 
plezier kan maken, maar vriendschappen bij jongeren die zich goed in hun vel voelen, kenmerken 
zich door meer openheid en delen van kwetsbaarheid.”

“We weten ook uit menig onderzoek dat een sterk sociaal netwerk zeker als beschermende factor 
kan optreden voor het emotioneel welbevinden”, Prof. Bruffaerts (KUL)

“Kwetsbaarheid delen werkt verbindend. Het is net een teken van sterkte, een teken van 
persoonlijkheid hebben en geen meeloper zijn. Met de Warme William campagne willen 
we jongeren aanzetten te praten over emoties maar hen ook leren wat echt luisteren is. De 
boodschap van Warme William richt zich enerzijds naar die 1 op 5 jongeren die het wat zwaar 
hebben en met erover te praten een stap verder zouden  komen maar anderzijds ook naar de 
grote groep van 4 op 5 jongeren die wel sterk staan en het zeker in zich hebben vrienden te 
kunnen helpen. We willen er hen attent op maken dat velen rond hen een luisterend oor kunnen 
gebruiken en geven hen via de Warme William app de nodige tips hoe ze dit het beste kunnen 
doen. Onze aanbeveling is niet om de jongeren nu aan te zetten met om het even wie hun 
gevoelens te delen maar hen te leren dat praten kan helpen als dit in een veilige omgeving ge-
beurt…een omgeving met Warme Williams.”, aldus Katrien Delhuvenne van Fonds GavoorGeluk, 
stichting van openbaar nut die ijvert voor universele preventie van depressie en suïcide in Vlaanderen
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“Het welzijn van jongeren vinden we heel belangrijk. Het project Warme William van Fonds 
GavoorGeluk sluit dan ook volledig aan bij de waarden van MNM. Want ook wij willen jongeren 
verder helpen door hen te ondersteunen in een complexe wereld. Toen we het Warme William-
verhaal te horen kregen, hebben we meteen enthousiast gebrainstormd. De samenwerking 
werd intens door het opzetten van een onderzoek bij jongeren. De resultaten zorgden ervoor 
dat onze samenwerking nog intenser werd. MNM luistert naar alle jongeren en wil hen graag 
ook een duw in de rug geven. Daarom gingen we ook op zoek naar verhalen over vriendschap 
bij jongeren via de interactieve actie Friends Only. Voorts is het ook belangrijk dat Generation 
M volop tips en tricks zoekt om échte vriendschap nog beter tastbaar en bespreekbaar te maken 
bij jongeren. En het stopt niet, want we blijven onze schouders zetten onder dit boeiend initiatief 
want tijdens Marathonradio zorgen we ervoor dat  vriendschap en geborgenheid een belangrijke 
plaats innemen tijdens de moeilijke en lastige studie- en examenperiode.” zegt Rino Ver Eecke, 
nethoofd MNM, die het hele initiatief een heel warm hart toedraagt.

Dit jongerenonderzoek werd uitgevoerd door WHY5Research bij een representatieve steekproef 
van 530 Vlaamse jongeren tussen 16 en 25 jaar. Prof. Ronny Bruffaerts, verbonden aan KULeuven 
en het Universitair Psychiatrisch Centrum, was betrokken bij de opmaak van de vragenlijst en de 
omkadering van de resultaten. 

Opdrachtgevers: Fonds GavoorGeluk (Stichting van Openbaar Nut die inzet op preventie van 
depressie en suïcide bij jongeren) in samenwerking met de jongerenzender MNM. MNM ging 
verder aan de slag met de resultaten in hun programmatie en zette de luisteraars aan om hun 
verhalen over vriendschap te delen. 
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WARME WILLIAM 2019

 Vandaag start het tweede jaar van de Warme William campagne. 

1. Nora Gharib volgt Kamal Kharmach op als Warme William ambassadeur

Kamal Kharmach, de Warme William ambassadeur in 2018, draagt vandaag het ambassadeur-
schap over aan Nora Gharib. Het is niet iedereen gegeven deze campagne als ambassadeur 
te kunnen dragen. Het vergt moed, maturiteit en grote betrokkenheid om als jonge bekende 
Vlaming je zelf zo kwetsbaar te willen opstellen om anderen te helpen.

Kamal Kharmach (Antwerpen, 1991) is een Vlaams stand-upcomedian. Hij studeerde Sociaal 
Economische Wetenschappen. In december 2014 werd hij tweede in de Humo’s Comedy Cup 
in de finale na Lukas Lelie. Kamal werd vooral bekend door zijn deelname aan De Slimste Mens 
ter Wereld in 2015 waar hij het tot in de finaleweken wist te schoppen en het daar nog eens vier 
afleveringen lang uithield. In oktober 2017 ging zijn eerste zaalshow in première: De Schaamte 
Voorbij.

Nora Gharib (Antwerpen, 1 september 1993) is een Belgische zangeres, actrice, presentatrice 
en schrijfster van Marokkaanse origine. Gharib verwierf direct televisiebekendheid in Vlaander-
en en Nederland dankzij haar succesvolle deelname aan K3 zoekt K3 waar ze slechts in de halve 
finale uitviel. Ze maakte ook voor ‘Generation M’ van MNM korte videoreportages over zomer-
muziekfestivals. 



Met beide programma’s kwam zo in het vizier van Adil El Arbi en Bilall Fallah, op zoek naar de 
vrouwelijke hoofdrol van Badia, een van de wouldbe-drugdealers in Patser, naast acteurs als 
Matteo Simoni en Saïd Boumazoughe. 

Samen met Tom De Cock bezocht ze de kandidaatscholen voor MNM’s wedstrijd De Strafste 
School van Vlaanderen 2018 en nu is ze terug op stap voor de editie 2019. In september 2018 
verscheen haar eerste boek, ‘Heavy Sh!t’, waar ze in zes thema’s en 390 bladzijden jongeren-
problemen uitwerkt met getuigenissen en meningen van experten, een boek met vragen en 
antwoorden, voor en door jongeren. Ze interviewt rond die thema’s ook jongeren voor de 
videorubriek Heavy Sh!t van het online magazine Tagmag. 

Kamal was een fantastische ambassadeur en zoals hij zelf zegt: zijn WW-engagement is voor 
eeuwig.

Kamal: “Een Warme William is iemand die er in slaagt om je het gevoel te geven dat het oké is 
om te zeggen waar je mee zit. Iemand die ruimte geeft, vragen stelt, niet oordeelt. Als je dat 
kan, ben je een perfecte Warme William. Nora is de perfecte opvolger.” 

Ook Nora had al eerder behoefte aan een Warme William: “Warme William is iemand met wie ik 
écht kan praten. Iemand die écht luistert. Bij Warme William krijg ik het gevoel dat ik me kwets-
baar kan opstellen. En weet je wat het mooiste is? Als jij je kwetsbaar kan opstellen bij iemand, 
zal die ander dat ook bij jou kunnen. Dan ben je elkaars Warme William.”



2. Warme William lanceert app

Het Fonds GavoorGeluk ontwikkelde samen met Oona Wyns van Peers Support een gratis 
Warme William app voor jongeren waarmee ze hun kwetsbaarheden leren uiten, maar ook leren 
anderen te ondersteunen.

De gratis Warme William app is vanaf vandaag verkrijgbaar in de Google Play en App Store. Je 
kan er luisteren naar podcast van bekende Vlamingen, zoals Nora zelf, Kamal Kharmach en vele 
anderen. Zij vertellen over de Warme Williams in hun leven en hoe zij zelf trachten anderen bij 
te staan. Via de app zal je digitaal je Warme William kunnen nomineren en bedanken. Die krijgt 
dan een berichtje via de app. 

3. Warme William en jongerenevents

Warme William zal zoals gewoonlijk aanwezig zijn op vele jongerenevents, maar dit jaar wordt 
wel heel speciaal. Warme William zal namelijk ook aanwezig zijn op diverse muziekfestivals met 
een interactieve stand! Daar zal je samen met Warme William kunnen dansen, je hart uitstorten 
bij een vriend. Misschien krijg je zelfs een leuke giveaway.. Verdere info volgt.

4. Warme William is op alle Warme Scholen en Warme Steden & Gemeenten aanwezig

Uiteraard blijft Warme William ook aanwezig op alle Warme Scholen en in alle Warme Steden en 
Gemeenten. Na afloop van het pilootproject in de 5 pilootsteden (Gent, Genk, Brugge, Turn-
hout en Leuven) kunnen ook andere steden en gemeenten zich nu inschrijven om deel te nemen 
aan het project. Warme William kan echter ook gebruikt worden in steden en gemeenten die 
geen deel uitmaken van het project.



VEERLE HELLEMANS
ACCOUNT DIRECTOR WHY5



ONDERZOEK NAAR EMOTIONEEL WELBEVINDEN 
BIJ VLAAMSE JONGEREN
Resultaten gebracht door Veerle Hellemans, WHY5Research



HEEFT VRIENDSCHAP EEN ROL 
IN HET EMOTIONEEL 

WELBEVINDEN VAN 
JONGEREN?



Representatieve steekproef naar 
leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en 
sociale achtergrond

Regionale spreiding over Vlaanderen

Online vragenlijst om anonimiteit te 
garanderen

Gestructureerde vragenlijst met 
wetenschappelijk gevalideerde 
instrumenten

530
Vlaamse jongeren tussen 16 en 25 jaar
werden bevraagd



1. Emotioneel welbevinden



Emotioneel welbevinden bij jongeren
Wetenschappelijk meetinstrument

WHO-5
Een korte zelf-rapportage vragenlijst die 5 items bevat die de jongeren moesten beantwoorden op een 6 puntenschaal
gaande van 0 “op geen enkel moment tot 5 “de hele tijd”. Deze vragenlijst heef betrekking op de laatste 2 weken in het
leven van de jongeren en is een valide meetinstrument om het emotioneel functioneren van jongeren in kaart te brengen. In
de analyse wordt een totale welzijnsscore op 100 berekend door de 5 individuele scores op te tellen en te vermenigvuldigen
met 4. Een score lager dan 50 is een indicatie voor zwaarmoedigheid. Een score lager dan 28 toont een verhoogd risico op
depressie aan.

Algemeen
welbevinden

Ik voelde me 
vrolijk en in 
opperbeste 
stemming

Ik voelde me 
rustig en 

ontspannen

Ik voelde me 
actief en 

doelbewust

Ik voelde me 
fris en 

uitgerust bij 
het opstaan

Mijn dagelijkse 
leven was 

gevuld met 
dingen die me 
interesseren



46% 

van de Vlaamse jongeren (16-25 jaar) 
toont tekenen van zwaarmoedigheid



Hierbij toont

14% 

van de Vlaamse 
jongeren (16-25 jaar) 
een verhoogd risico 
op depressie



BIJ MEISJES LIGT HET AANDEEL MET 
VERHOOGD RISICO OP DEPRESSIEVE 
GEVOELENS HOGER

VOORAL IN DE LEEFTIJDSGROEP
21-25 JAAR 
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2. Rol van vriendschap
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GEMIDDELD HEBBEN JONGEREN 4 VRIENDEN WAAR ZE 
VOLLEDIG ZICHZELF BIJ KUNNEN ZIJN
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10% VAN DE 

JONGEREN GEEFT AAN OP 
DIT MOMENT GEEN 
GOEDE VRIEND TE 

HEBBEN
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Met hoeveel personen uit je omgeving kan je volledig 
jezelf zijn en vrijuit praten over diepe persoonlijke 

gevoelens?

ER IS EEN DUIDELIJK RELATIE 
TUSSEN EMOTIONEEL 

WELBEVINDEN EN HET GEVOEL 
TERECHT TE KUNNEN BIJ EEN 

SOCIAAL NETWERK
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IS HET HEBBEN VAN VRIENDEN VOLDOENDE OM JE 
GOED TE VOELEN?
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SLECHTS DE HELFT VAN DE JONGEREN PRAAT REGELMATIG MET 
VRIENDEN OVER HUN ZORGEN OF PROBLEMEN 



Als je met een probleem zit of zorgen hebt, hoe vaak 
praat je er dan over met iemand uit je omgeving

40% PRAAT SLECHTS AF EN 
TOE MET IEMAND UIT ZIJN 

OMGEVING OVER PROBLEMEN 
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10% DOET DIT NOOIT

50%

40%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

N=530

Nooit

Af en toe

Altijd-regelmatig



95

HET ONDERZOEK MAAKTE DUIDELIJK DAT VRIENDSCHAP 
UIT VERSCHILLENDE COMPONENTEN BESTAAT



Componenten van vriendschap
Wetenschappelijk meetinstrument

McGill Friendship Questionnaire
Friendship Function (MFQ-FF)
• Wordt ingevuld met een goede vriend in het

achterhoofd
• 30 items die verschillende componenten rond 

vriendschap in beeld brengt 

• Stimulating companionship
• Help
• Intimacy
• Reliable alliance
• Self-validation
• Emotional security
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COMPONENTEN VAN VRIENDSCHAP

Reliable Alliance
Op elkaar kunnen
rekenen door dik
en dun, elkaars

“BFF” zijn

Intimacy
Geheimen delen, 
van elkaar weten
wanneer het niet

goed gaat

Emotional security
Elkaar beter laten
voelen als je bang 
bent of je zorgen

maakt

Self-validation
Complimenten geven, 

elkaar versterken

Help
Elkaar helpen 
wanneer het 

nodig is,
elkaar tonen hoe 

dingen beter 
kunnen



MEEST DOMINANTE COMPONENTEN IN VRIENDSCHAPPEN BIJ VLAAMSE 
JONGEREN
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COMPONENTEN WAAR JONGEREN MET HOOG WELBEVINDEN EN EEN STERK 
VRIENDSCHAPSNETWERK ZICH ONDERSCHEIDEN ZIJN:
INTIMITEIT EN EMOTIONELE ZEKERHEID
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-Vera Nazarian-

“Sometimes, reaching out and taking
someone's hand is the beginning of a 

journey. 

At other times, it is allowing another to
take yours.”

-Vera Nazarian-
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MNM GING OP ZOEK NAAR 
VERHALEN OVER VRIENDSCHAP BIJ 
HAAR LUISTERAARS

775
LUISTERAARS VULDEN DE
VRIENDSCHAPSVRAGEN IN



MEER WETEN?
veerle@why5research.com



PROF. RONNY BRUFFAERTS
KULEUVEN



“A call for action” voor psychische 
gezondheid  

–
reflecties vanuit bevolkingsonderzoek

Prof. Ronny Bruffaerts

Universitair Psychiatrisch Centrum, KULeuven
Centrum voor Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg, KULeuven



Wat weten we eigenlijk over emotionele 
gezondheid in de algemene bevolking (1)?

• Psychische gezondheid is altijd overal
• Iedereen voelt zich wel eens slecht
• ~2/3 zal nooit een psychische stoornissen doormaken
• ~1/9 op jaarbasis, ~1/4 in het verleden, ~1/3 ooit in het leven 

• Psychische stoornissen zijn chronisch en persistent 
• Terugvalverschijnsel voor 40-60%
• Episodisch patroon

• Impact op het individu, het sociale leven en de maatschappij 
• Absenteïsme (2,6d/maand), presenteïsme (3d/maand), verminderde sociale participatie



Wat weten we eigenlijk over emotionele 
gezondheid in de algemene bevolking (2)?

• ¾ psychische stoornissen ontwikkelt zich vóór leeftijd van 25
• Externaliserende stoornissen (zoals ADHD of gedragsproblemen) ~7 jaar
• Angststoornissen ~14 jaar 
• Alcoholstoornissen ~23 jaar
• Depressieve stoornissen ~38 jaar

• Korte ontwikkelingsperiode 
• Gemiddelde startleeftijd tussen 17 en 20 jaar
• 50% van alle stoornissen start tussen 14 en 22 jaar
• 50% van de stoornissen start tussen 0 en 17 jaar



En de jongeren?

• 15-25-jarigen 
• ~46% voelt zich niet goed / zwaarmoedig 
• ~14% heeft depressieve symptomen
• 1/10 heeft geen goede vriend 

• 18-22-jarigen (studenten)
• 1/3 heeft een psychische stoornis (gehad)
• 11-19% heeft depressieve symptomen



En de jongeren?

• 15-25-jarigen 
• ~46% voelt zich niet goed / zwaarmoedig 
• ~14% heeft depressieve symptomen
• 1/10 heeft geen goede vriend 

• 18-22-jarigen (studenten)
• 1/3 heeft een psychische stoornis (gehad)
• 11-19% heeft depressieve symptomen

50-60% heeft 
geen emotionele problemen

9/10 heeft een goede vriend 

2/3 heeft 
geen emotionele problemen

8/10 heeft 
geen depressieve symptomen



Que faire? 



Hulpverlening
• 25% zegt dat ze voor emotionele problemen 

zich professioneel zou laten behandelen
• 25% laat zich ook effectief behandelen



Hulpverlening 
• 25% zegt dat ze voor emotionele problemen 

zich professioneel zou laten behandelen
• 25% laat zich ook effectief behandelen

• 56% zegt dat ze emotionele problemen 
alleen willen oplossen

• 48% zegt dat ze willen over spreken 
met vrienden of familie 

• 61% geeft aan effectief te spreken 
over emotionele problemen met 
directe omgeving Bruffaerts et al., 2019; Ebert et al., 2019



Vriendschap & 
verbondenheid

Harvard Gazette, 2017; Vaillant, 2012; 
Mental Health Foundation, 2016



• Social connectedness / vriendschap
• >2 keer minder emotionele problemen
• Goede vriendschapsband leidt tot hogere 

weerbaarheid
• Connectedness met 

onderwijsinstelling
• ~2x minder emotionele problemen
• Buffert angstige en depressieve gevoelens 

Graber et al., 2016; Lester et al., 2013; Ueno, 2004; Whitlock et al., 2012



Geen suïcidaliteit Geen internaliserende
stoornis

Geen externaliserende
stoornis

Geen middelengebonden
stoornis

Gender NS man NS Vrouw

Financiële situatie vroeger NS NS NS NS

Familieband vroeger NS + NS NS

Vrienden vroeger ++ + NS NS

Peers vroeger ++ NS NS

Relatie vroeger NS NS NS (behalve dating) NS

Verbondenheid school vroeger + + NS NS

Familieband nu + NS NS ++

Peers nu + NS NS NS

Partner nu NS NS NS (behalve seksuele 
relatie)

NS

Vrienden nu ++ NS NS ++

Verbondenheid universiteit nu NS NS ++ NS

VR
OE

GE
R

NU
Protectieve factoren die psychische problemen bufferen

Leuven College Surveys, niet-gepubliceerde data



Psychische gezondheid in tijden 
van emerging adulthood …

• Overgang tussen adolescentie en 
jongvolwassenheid  - ”the in-between
age”

• Identiteitsexploratie : instabiliteit in 
emoties, relaties en werk

• Focus op mogelijkheden & 
vriendschappen



Ter conclusie…

• Emotionele problemen zijn wijdverspreid

• Goede verbondenheid met vrienden / peers / onderwijsinstelling is 
protectief  

• Warme omgevingen maken weerbare jongeren maken een sterke 
maatschappij


