
CosmoGIRL! enquête voorspelt hoe meiden van nu over 20 jaar leven 
 
Single is uit, vaste relatie is in! 
 
Aldus een van de verrassende uitkomsten van een enquête die 
CosmoGIRL!, de grootste girls glossy van Nederland, hield. De vragenlijst, 
die als onderwerp het leven van jonge meiden nu en over twintig jaar had, 
werd door maar liefst 4500 meisjes van tussen de 14 en 17 ingevuld. Alle 
resultaten zijn hier te lezen.  
 
Dit onderzoek is uitgevoerd door TeraKnowledge in week 34 en 35 van 2008. In totaal hebben 4.588 meiden 
de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde leeftijd is 15 jaar.  
 
Vriendschappen en liefde 
Een Cosmogirl heeft gemiddeld 16 vriendinnen. Met 3 daarvan – de 
hartsvriendinnen – worden de allergrootste geheimen gedeeld. Het aantal 
digitale vriendinnen is veel groter, namelijk 30. Vriendengroepen zijn steeds 
multicultureler: meer dan de helft (53%) heeft vriendinnen uit andere culturen. 
Gemiddeld hebben de ondervraagden 4 vriendinnen die uit een andere cultuur 
komen. 
 
Uit de enquête komt naar voren dat 25% van de meiden op dit moment een 
relatie heeft. Ongeveer de helft (48%) heeft een relatie gehad maar is nu single, 
28% heeft nog nooit een relatie gehad. Relaties duren een paar weken (20%) of 
maanden (32%), maar langer komt ook voor: 19% heeft al een half jaar of langer 
een vriendje, 29% zelfs een jaar of langer. 
 
Zoenen en seksen 
Gezoend wordt er volop! Meer dan de helft (65%) heeft getongzoend met een 
jongen, 11% heeft ook weleens met een meisje gekust. Toch is het grootste 
gedeelte van de ondervraagden (92%) hetero, niet meer dan 2% geeft aan op 
meisjes te vallen. Hetzelfde percentage (2%) valt op zowel jongens als meisjes.  
 
En seks? 28% heeft seks gehad met een jongen. De meeste meiden geven aan 
zo’n twee keer met iemand naar bed te zijn geweest, hoewel er ook zijn die al 
veel vaker seks hebben gehad. Dat laatste geldt vooral voor meiden die een wat 
langere, vaste relatie hebben. Want over het algemeen gaan de girls niet over 
één nacht ijs. 60% zegt een vriend/vriendin eerst een paar maanden te moeten 
kennen voordat ze de koffer in duikt, slechts 10% vindt dat je na een paar weken 
(tot een maand) al met iemand naar bed kan.  
 
Er is gekeken hoeveel er (gemiddeld) met een jongen wordt gezoend en 
gevreeën.  



Lengte relatie  aantal keren tongzoenen  aantal keren seks  
Paar weken     10    2 
Paar maanden    30    7 
Langer dan ½ jaar    55    21 
Langer dan jaar    110    90 
 
En hoe zit het met vreemdgaan? Tongzoenen met een ander is volgens het 
grootste deel van de ondervraagden (79%) al vreemdgaan, een kleiner deel legt 
de grens nog lager: 7% vindt dat verliefd worden op iemand anders vreemdgaan 
is, 6% vindt dat van flirten. Overigens is 11% weleens vreemdgegaan. 
 
Roken en drinken 
Roken kan dan wel ongezond zijn, toch heeft 39% weleens een sigaret 
opgestoken. De meeste meiden deden dat om het eens te proberen (37%). 15% 
rookt alleen bij het uitgaan, de rest vaker. Regelmatig is dan wekelijks (4%), 
dagelijks 1 of 2 sigaretten (3%) of dagelijks meer dan 3 sigaretten (11%).  
Met alcohol ligt dat anders. Niet meer dan 12% heeft nog nooit een borrel 
gedronken, de rest dus wel. Maar ook hier speelt uitproberen een grote rol: de 
meeste ‘drinkers’ doen dat bij het uitgaan (48%). 15% drinkt wekelijks of vaker 
dan dat alcohol. 
 
Uit de resultaten wordt duidelijk dat meiden met rokende ouders op dit moment 
meer roken dan degenen wier ouders niet roken. Precies hetzelfde verhaal gaat 
op voor drinkende vaders en moeders.  
 
Body talk 
De respondenten konden een rapportcijfer van 1 tot 10 geven voor hun lichaam. 
Gemiddeld gaven ze zichzelf een 7, maar wel een magere. 11% beoordeelde 
zich zelfs met een onvoldoende! Ontevreden zijn de meiden over allerlei 
lichaamsdelen, van top tot teen, maar de meest genoemde waren toch buik, 
(boven)benen, borsten en billen. Om een goed lijf te kweken, wordt er ook 
gesport. 23% sport 1 keer per week, 26% 2 keer, 21% 3 keer en 16% zelfs 
vaker. Slechts 14% sport nooit.  
 
De top 10 van vrouwen met het mooiste lichaam: 

1. Jessica Alba   
2. Beyoncé 
3. Angelina Jolie  
4. Doutzen Kroes   
5. Jennifer Lopez 
6. Blake Lively 
7. Yolanthe Cabau van Kasbergen 
8. Tyra Banks 
9. Rihanna 
10. Scarlett Johansson 

 



En het milieu? 
Met een cijfer tussen de 1 (totaal onbelangrijk) en 10 (zeer belangrijk) kon 
worden aangegeven hoe relevant het milieu wordt gevonden. De gemiddelde 
score was 6,9. Wat ze zelf doen om het milieu te sparen? De meeste meiden 
noemen dingen als elektrische apparaten van de stand-bystand halen, licht 
uitdoen in kamers waar je niet bent, afval scheiden, recyclen, vaker de fiets 
pakken, zuinig omgaan met water (tanden poetsen, douchen), vegetarisch eten 
en warmere kleren dragen als het wat kouder is.  
 
Online  
Gemiddeld is 51% de hele week online, en behoorlijk lang ook! De meesten 
(36%) zitten gemiddeld 2 uur per dag achter de computer, 29% 1 uur. Internet 
wordt ook kwistig gebruikt (96%) voor werkstukken. Het merendeel past de van 
het web gekopieerde tekst soms (11%) aan, 69% doet dat altijd. Maar 
ondertussen vermeldt slechts 13% de bron.  
 
Downloaden van muziek wordt ook massaal gedaan (92%). Bijna eenderde 
(28%) doet dat altijd legaal, 37% altijd illegaal en 27% wisselt af.  
 
Uitgaan 
Ruim driekwart (77%) gaat uit. De meesten (22%) zijn één keer per maand in 
een disco of bar te vinden, 20% eens per twee weken en 14% wekelijks. 
Sommigen meiden (4%) gaan zelfs vaker dan een keer per week de hort op. Een 
kwart (25%) zegt zelf te mogen bepalen hoe laat ze thuiskomt, maar de 
meerderheid (44%) overlegt hierover vooraf met haar ouder(s). Bij 15% zijn het 
de ouders die dat bepalen.  
 
Op school 
De overgrote meerderheid van de ondervraagden, namelijk 96% vindt school en 
opleiding belangrijk. Waarom? Vanwege de toekomstplannen, zeggen de meeste 
meiden. Chanel (14): “School bepaalt toch wel je toekomst. Er zijn zo veel 
kinderen die er zo makkelijk over doen en die ‘schijt’ aan school hebben, maar 
daar kunnen ze weleens spijt van krijgen. Ik vind wel dat je ook wat tijd over moet 
houden voor je sociale leven, dus niet alleen maar school dit, school dat, 
huiswerk de hele dag door en zo.” 
 
En over 20 jaar? 
 
Trouwen en kids 
Wat zoeken de meiden over 20 jaar in een relatie? De meesten (75%) noemen 
veiligheid/vertrouwdheid en het gevoel bij iemand te horen als het belangrijkste 
element in een (eventuele toekomstige) relatie. 17% zoekt een vader voor haar 
kinderen, 7% een maatje om leuke dingen mee te doen. En dan is er nog 1% die 
financiële veiligheid bij een partner hoopt te vinden. 
 



Met het vinden van een relatie hebben de meiden geen haast, dat kan wachten 
tot ze een jaar of 35/36 zijn. Dan denkt 99% een vaste relatie te hebben: de helft 
is getrouwd (waarvan 73% de achternaam van de man aanneemt), 43% woont 
samen en 5% heeft wel een vaste partner, maar woont niet samen.  
 
Problemen met niet-traditionele huwelijken zijn er bijna niet. 92% vindt 
homohuwelijken prima, 98% zegt hetzelfde over multiculturele verbintenissen. 
Meer dan een derde (38%) zegt zelf misschien wel iemand uit een andere cultuur 
te gaan trouwen. 
 
Kinderen gaan er zeker komen! De meeste meiden (90%) denken over twintig 
jaar kinderen te hebben en wel 2!  
 
Business & pleasure 
Op de vraag Wat denk je dat je over 20 jaar doet?, antwoordden bijna alle 
meiden “werken”. Een groot aantal weet zelfs nu al precies wat ze wil. Een paar 
voorbeelden: 
- “Ik ben dan werkzaam in een hotel, als manager van een afdeling.” 
- “Werkend als verpleegkundige op een leuke en interessante afdeling in het 
ziekenhuis.”  
- “Ik werk dan als fysiotherapeut.” 
- “Werken. Ik wil graag patholoog anatoom worden.” 
- “Ik ben dan redactrice bij een groot Amerikaans tijdschrift.”  
- “Ik woon dan in NY en heb een goede baan, een gezin en ben gelukkig.”  
- “Ik doe dan ontwikkelingswerk in Latijns-Amerika.” 
 
Een relatief groot deel (34%) werkt over 20 jaar voor zichzelf, de rest is in dienst 
bij een baas. Hoge functies worden daarbij niet geschuwd: de meerderheid 
(52%) zou daar meteen voor gaan. Misschien dat daarom 59% er ook van 
uitgaat dat over twintig jaar vrouwen en mannen evenveel hoge functies 
bekleden; 25% zegt zelfs dat er dan meer vrouwen op hoge posities zitten.  
 
Het huishouden wordt volgens de meeste meiden (71%) gelijk verdeeld. 23% 
gelooft zelfs dat haar partner meer tijd aan huishoudelijke taken gaat besteden 
dan zij, voor 6% is dat andersom.  
 
Wat is voor jou over 20 jaar belangrijker, je carrière of je sociale leven? Hoewel 
bijna iedereen aangeeft dat werk dan heel belangrijk is, zegt maar 2% dat werk 
belangrijker is dan het sociale leven (vrienden, familie en gezin). Het merendeel 
(57%) zoekt een balans tussen werk en sociaal leven. Zoals Annette (16): “Over 
20 jaar heb ik een functie die ik erg leuk vind, en dat werk probeer ik te 
combineren met het huishouden, met kinderen, en met mijn hele familie en 
vrienden. Ik heb dan een groep vrienden om me heen die ik vertrouw en liefheb.”  



Vrienden voor het leven 
Over 20 jaar denken de respondenten nog net zo veel vriendinnen als nu te 
hebben (16 en 3 hartsvriendinnen). 5 daarvan zijn vriendinnen die ze nu al 
hebben.  
 
Roken is uit, sport is in 
Maar 9% denkt over 20 jaar te roken. Alcohol drinken is meer in trek. Slechts 5% 
zegt tegen die tijd niet te drinken, 64% neemt af en toe een alcoholische 
versnapering en 30% drinkt wekelijks een paar glazen. De rest (2%) lust vaker 
een borrel.  
 
Bijna alle meiden (98%) denken over 20 jaar nog aan sport te doen, 46% zelfs 2 
keer per week. 74% denkt dan ook prima op gewicht te zijn. De rest vreest een 
‘overgewicht’ van zo’n 2 tot 8 kilo, maar vrijwel niemand (0,3%) denkt dan meer 
dan 9 kilo te zwaar te zijn.  
 
Van plastische chirurgie zal tussen nu en 20 jaar niet veel gebruik worden 
gemaakt. Terwijl de meerderheid (80%) niets wil laten verbouwen, twijfelt op dit 
moment 17% over een ingreep. Slechts 3% zegt dat ze zeker iets aan zichzelf wil 
laten doen. Boven aan de wensenlijst staan borstoperaties, gevolgd door 
liposuctie en botoxinjecties/neuscorrecties.  
 
Top of mind over 20 jaar 
Een van de opmerkelijkste resultaten van het onderzoek is dat over 20 jaar maar 
liefst 29% van de nu ondervraagde meiden niet meer in Nederland woont. De top 
3 van favoriete landen om te leven zijn Amerika, Spanje en Engeland, werk is de 
meest genoemde reden van emigreren. Maica (16) noemt een andere veel 
gehoorde reden: “Niet dat Nederland nou zo verschrikkelijk is, maar ik ben 
helemaal weg van een aantal andere landen En als ik dan toch maar één keer 
leef, wil ik ook dat mijn leven een groot avontuur is. Waarschijnlijk kies ik dan ook 
voor een land met een iets beter klimaat.” 
 
Het milieu is over 20 jaar nog steeds belangrijk. De relevantie van het onderwerp 
stijgt van 6,9 nu naar 7,3 in 2028. Tegen die tijd is 72% bereid een deel (9%) van 
haar inkomen in te leveren ten behoeve van het milieu.  
De meeste meiden (73%) gaan ervan uit dat we over 20 jaar in Nederland meer 
regels hebben om je aan te houden dan nu. Het milieu wordt gezien als het 
grootste probleem (59%) waar we wereldwijd mee te kampen gaan krijgen in de 
komende periode, gevolgd door armoede (16%). Oorlog is minder een issue. 
Een klein deel (6%) gaat ervan uit dat er over 20 jaar oorlog is (geweest) in 
Nederland. 41% denkt dat er wel oorlog in Europa zal zijn geweest, maar niet in 
Nederland en 48% gaat ervan uit dat ergens oorlog heeft gewoed, maar niet in 
Europa. 



Nog lang en gelukkig 
Aan het eind van de vragenlijst werd gevraagd: Ben je over 20 jaar nog net zo 
tevreden met je leven als tegenwoordig, of juist meer of minder?  
De meeste meiden (53%) denken dat het leven dan (nog) leuker is dan nu, 46% 
gaat ervan uit dat het ongeveer hetzelfde zal zijn. Gelukkig zegt maar 2% dat het 
leven er minder leuk zal uitzien. Waarom het leven er in de toekomst beter 
uitziet? Yu Yien (15) verwoordt het zo: “Omdat ik dan meer mijn eigen gang kan 
gaan. Nu is alles gebonden aan school en ook mijn ouders, in de toekomst kan ik 
hopelijk meer mijn eigen weg gaan en dingen doen die echt mijn interesse 
hebben. Zoals lekker op mezelf wonen met hopelijk een leuke man en kinderen 
en lekker carrière maken!” 


